
  

Geachte horecaondernemers, 

 

We hebben een enerverende week achter de rug,  waarin duidelijk is gemaakt dat zowel de 

horeca alsook de gemeentelijke bestuurders van mening zijn dat er perspectief geboden 

moet worden aan de horeca en cultuursector. 

Door veel horecaondernemers  is dit signaal afgelopen weekend helder en duidelijk 

afgegeven door het voeren  van diverse protestacties die  in heel Nederland hebben 

plaatsgevonden. Als gemeente Noordwijk zijn wij trots op onze ondernemers die dit ordelijk  

gedaan. Er waren echter ook enkele onacceptabele uitzonderingen, waarop wij vanuit de 

gemeente verder actie zullen ondernemen.  

Zoals u wellicht heeft gezien heb ik samen met de burgemeesters van de Veiligheidsregio 

Hollands Midden een brandbrief geschreven naar het kabinet. Wij vragen hen met klem om 

tijdens het volgende weegmoment (25 januari) met creativiteit en in goede samenwerking 

veilige (openstellings-)maatregelen te treffen, die meer perspectief bieden voor de horeca 

en cultuursector.  

In deze brief is nadrukkelijk aangedrongen om de horeca en cultuursector op verschillende 

vlakken meer perspectief te bieden. Zowel op de korte termijn waarbij de focus is gericht op   

heropening (met in achtneming van de geldende coronaregels) en anderzijds op 

compensatieregelingen. 

Hiermee is de boodschap die wij en u als horeca ondernemers  wilden uitzenden op alle 

fronten goed aangekomen. Het  heeft zeker bijgedragen aan  een nog groter draagvlak bij 

onze inwoners en landelijke bestuurders  

Tot dit nieuwe weegmoment heb ik echter de verplichting om te handhaven op de nu 

geldende de maatregelen. Zonder uitzonderingen. In dat kader wil ik u vragen om komend 

weekend de geldende coronamaatregelen in acht te blijven nemen en geen verdere 

protestacties meer te voeren, omdat ik mezelf er toe verplicht zie om dan handhavend op te 

treden Laten we hopen dat we op 25 januari echt het perspectief krijgen te horen waar we 

met z’n allen zo naar uitkijken.  

Met vriendelijke groet, 

 

Wendy Verkleij 

Burgemeester van Noordwijk 
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