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Heropening horeca per 1 juni 2020

Beste Horecaondernemer,

Nog een paar dagen en dan kunt u weer gasten ontvangen in uw bedrijf en op uw terras.
Ik zie in de stad velen van u al druk bezig met het voorbereiden van de heropening van de
zaak en de terrassen en wil u daarmee veel succes wensen!
De gemeente Harderwijk probeert daar waar dat kan u zoveel mogelijk te helpen met goed
opvolgen van de richtlijnen, die zijn afgegeven door de overheid en de veiligheidsregio.
Wanneer u hierover vragen hebt dan kunt u ons daarvoor altijd benaderen op het volgend
emailadres B.hup@harderwijk.nl of via de horeca-coördinator m.engelgeer@harderwijk.nl.
Het protocol van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is voor u het vertrekpunt van uw plannen
geweest. Ik wil graag benadrukken dat het doen van de zogenaamde “triage” een belangrijk
onderdeel is van het totale pakket aan maatregelen, daarnaast geldt natuurlijk de 1,5 meter
afstandsregel voor mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Voor het gemeentelijke
handhavingsregime is de geldende noodverordening van de Veiligheidsregio Noord en Oost
Nederland leidend.
De afgelopen weken is er een intensieve en zeer constructieve samenwerking geweest tussen
onze horecacoördinator en de lokale afdeling van KHN, voor een aantal van u heeft dat
geresulteerd in uitbreiding van het terras en het kwijtschelden en uitstellen van bepaalde
belastingen. Als er zaken zijn die u bij de gemeente onder de aandacht wil brengen dan kan
het zijn dat KHN hier al mee bezig is, wilt u zo vriendelijk zijn om hiernaar te informeren bij
de lokale afdeling KHN?
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Ik wens u nogmaals veel succes, dank u voor uw inzet en ik ga er van uit dat wij samen
met u weer kunnen staan voor een gastvrij Harderwijk!

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Harderwijk,

H.J. van Schaik

