
27 januari 2022 

Beste Horeca ondernemers, 
 
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie van onze Minister President. Hierbij werden 
diverse versoepelingen meegedeeld voor diverse locaties zoals horeca, bioscopen, theaters, musea, 
dierentuinen e.a.. Als gemeente vinden we het fijn dat u als horeca, weer open kan gaan voor 
bezoekers. U heeft vast in spanning gezeten wat de wijzigen zouden zijn en of u uw klanten weer aan 
tafel mocht verwelkomen. Het is goed dat dit nu weer kan! 
 
Welke regels gelden er nu? 
Hierbij geven wij u een kort overzicht van de landelijke regels die met de versoepelingen zijn 
meegegeven: 

- Openingstijden tussen 5 uur ’s morgens en 10 uur ’s avonds; 
- Iedereen houdt 1,5 meter afstand en krijgt hier ook de mogelijkheid voor; 
- Iedereen moet binnen en buiten een coronatoegangsbewijs laten zien; 
- Mondkapje moeten gedragen worden, dit geldt voor bezoekers én voor personeel; 
- Alleen op de zitplaatsen mogen mondkapjes af en buiten als er 1,5 meter afstand is; 
- Registratie en een gezondheidscheck bij aankomst 
- De regels gelden voor bezoekers vanaf 13 jaar en vanaf 14 jaar is ook een identificatiebewijs 

verplicht; 
- Kuchschermen zijn toegestaan op het buitenterras; 
- Iedereen moet een vaste zitplaats hebben; 
- Er moet voldoende ruimte zijn (in praktijk houdt dit in dat 1/3 van de reguliere capaciteit 

gebruikt kan worden); 
- De volledige uitwerking van deze regels kunt u vinden op Coronavirus en de horeca | 

Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 
 

Op 8 maart komt er weer een nieuwe persconferentie. Het Kabinet laat dan weten hoe het met de 
versoepelingen is gegaan en of er nieuwe maatregelen nodig zijn. 
 
Is er een nieuwe financiële ondersteuningsregeling? 
De Rijksoverheid is nog bezig met het uitwerken van een nieuwe financiële ondersteuningsregeling 
bij de controle van het Corona Toegangsbewijs. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij u daar 
over informeren. 
 
Heeft u na ons bericht vragen? 
Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan door een e-mail te zenden naar 
apv@jouwgemeente.nl en telefonisch via het telefoonnummer 088-7515000. 
 
We zijn blij met de versoepelingen voor uw horeca inrichting en wensen u de komende periode veel 
succes. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester Segers, 
  
 

 


