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Horeca Stichtse Vecht meer ruimte voor periode terrassenseizoen 2020

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 14 juli 2020, gehoord de beraadslaging,
vernomen hebbende dat:
•

•

er veel problemen zijn op o.a. Kerkbrink in Breukelen door het gezamenlijk gebruik maken van de Kerkbrink
op de vrijdag door de marktkooplieden en de horeca vanwege de maatregelen van 1 ½ meter afstand,
waardoor de horeca minder terrasuitstalling kan realiseren en dus minder inkomsten kan genereren;
diverse, dit jaar gestart zijnde, horeca aan de Kerkbrink te Breukelen het nauwelijks kunnen redden om te
blijven bestaan;

overwegende dat:
•
•

•

de door de coronamaatregelen getroffen ondernemers van de horeca minder inkomsten hebben door het
besluit om de terrassen per direct te sluiten in het voorjaar vanaf 14 maart 2020;
door het gecombineerde gebruik van de Kerkbrink in Breukelen op de vrijdag door zowel de marktkooplieden
en de horeca de horeca door het 1 ½ meter regime enorm veel gebied moet inleveren waardoor er
bovenmatig minder inkomsten te genereren zijn;
door de corona het voorgenomen terrassenexperiment om de lengte van periode van de zomerseizoen op te
lengen tot verder in het najaar niet heeft kunnen plaatsvinden en de horeca hierdoor dubbel financieel
gedupeerd is voor wat betref de inkomsten voor 2020;

van mening dat:
•
•
•

de horeca mede een belangrijke bijdrage levert aan de levendigheid van de kernen en dorpen;
de horeca impulsen geeft aan de middenstand, wat winkelen en een terrasje pakken mogelijk maakt;
een steun in de rug om extra inkomsten te generen zeer noodzakelijk is;

draagt het college op:
1. voor 2020 het terrassenseizoen op te lengen tot en met 15 november 2020 om zo enigszins tegemoet te
komen aan de grote verliezen die de horeca in StichtseVecht heeft geleden door de verstrekkende
maatregelen om de corona verspreiding tegen te gaan;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Terrassenexperiment: stand van zaken
2 april 2020

Eind januari 2020 heeft het college het besluit genomen om een terrassenexperiment uit te voeren in de periode
van 1 april tot 1 oktober 2020. Doel van het terrassenexperiment is om in de praktijk uit te proberen hoe,
wanneer en waar het openen van een terras gemakkelijker gemaakt kan worden.

Terrassenexperiment uitgesteld
Op zaterdagavond 14 maart heeft de landelijke overheid alle horecabedrijven en musea gelast om hun deuren
per direct te sluiten in verband met het coronavirus. Deze maatregel is vooralsnog van kracht tot en met 28 april
2020. In lijn hiermee is de daadwerkelijke start van het terrassenexperiment ook t/m deze datum uitgesteld.
Mocht deze datum nog veranderen dan zullen wij dit zo snel mogelijk bekend maken.

