
30 november 2021 

Beste horeca ondernemer, 

 

Naar aanleiding van de laatste nieuwe corona-maatregelen voor o.a. de horeca ontvangt u weer een 

e-mailbericht.  

Kort na de vorige persconferentie zijn de maatregelen helaas alweer verscherpt.  

Het is lastig om u hierbij een hart onder de riem te steken. Dit zijn niet de regels waarop we gehoopt 

hadden in deze periode richting de feestdagen. Zeker de sluitingstijd van 17 uur heeft voor horeca 

een grote impact. Wij hopen dat u weer de moed vindt om door te gaan, om vol te houden en bij 

sommigen lukt het misschien om via afhalen/bezorgen toch nog inkomsten te hebben.  

 

De belangrijkste nieuwe maatregelen  

We hebben de belangrijkste nieuwe maatregelen van de rijksoverheid voor de horeca hieronder voor 

u genoteerd: 

- De openingstijd is tot 17:00 uur (geldt niet voor afhalen); 

- 1,5 meter afstand is weer verplicht; 

Het overzicht van alle regels vindt u hier: Coronavirus en de horeca | Coronavirus COVID-19 | 

Rijksoverheid.nl 

 

Regeling voor tegemoetkoming bij extra kosten voor toegangscontrole. 

Voor de extra kosten die het controleren van het corona toegangsbewijs met zich mee brengt, is het 

mogelijk een gedeeltelijke tegemoetkoming aan te vragen.  

Hierover hebben we eerder al gecommuniceerd, en er zijn al diverse aanvragen bij ons binnen, maar 

via deze mail brengen we de regeling nogmaals onder uw aandacht.  

Op onze website www.molenlanden.nl kunt u meer hierover lezen en vindt u ook het 

aanvraagformulier. Let u daarbij op de aanvraagtermijn.  

 

Behoefte peiling 

Sinds het begin van de corona crisis en de bijbehorende maatregelen, sturen wij aan de ons bekende 

horeca adressen deze emailberichten. In sommige gevallen hebben we nadere informatie t.o.v. de 

persconferentie, soms ook niet. Toch sturen we u ook dan de nieuwe regelgeving. Ook willen we 

steeds weer laten zien hoe u ons kunt bereiken voor vragen, en willen we graag met u in contact 

blijven. Veel van u spreken we vervolgens ook persoonlijk, bij vragen of opmerkingen. We zijn wel 

benieuwd of u deze e-mailberichten wenselijk vindt, ook op momenten dat wij niet veel extra 

informatie hebben ten opzichte van de regels die de Rijksoverheid dan afgekondigd heeft. We horen 

graag van u – als reply op deze mail. Daarnaast horen we het graag als we u op een andere manier 

kunnen ondersteunen.  

 

Wanneer u verder nog vragen heeft kunt u contact opnemen via het e-mailadres 

apv@jouwgemeente.nl en telefonisch via nummer 088-7515000.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester Segers, 

 


