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KHN: Nu ook druk vanuit
Veiligheidsberaad: horeca moet nog
deze week duidelijkheid krijgen over
heropening
De roep vanuit zowel de verschillende sectoren, als vanuit de samenleving om
te kijken naar wat er wél kan, wordt inmiddels ook breed gedragen door
burgemeesters en veiligheidsregio’s. Maandagavond riep het Veiligheidsberaad
het kabinet op de horeca nog deze week duidelijkheid te bieden over de
coronaversoepelingen. Een welkome steun voor de horeca. Nu is Den Haag aan
zet om snel besluiten te nemen en verder te versoepelen. Daarom biedt KHN
voorafgaand aan het coronadebat van donderdag aan Tweede Kamerleden de
vernieuwde horecaroutekaart en een petitie aan. De Tweede Kamer kan immers
via een motie het kabinet oproepen om de horeca onmiddellijk, maar uiterlijk
per 26 januari, te openen en hier nog deze week duidelijkheid over te bieden.

Steun vanuit Veiligheidsberaad
Nu de winkels weer open zijn, wordt het tijd dat het kabinet doorpakt en ook voor de
horeca versoepelingen doorvoert. De horeca heeft nu ten onrechte twee weken
vertraging opgelopen in het herstel ten opzichte van andere sectoren. Het verzoek
vanuit KHN om de horeca te openen wordt inmiddels luid ondersteund door de
burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Zij deden maandag de oproep de horeca nog
deze week duidelijkheid te bieden over de coronaversoepelingen. Zij erkennen het
sociaal-maatschappelijke belang van de horeca en zien de noodzaak om
horecaondernemers te steunen in hun overleving. De nieuwe horecaroutekaart die
KHN komende donderdag aan het nieuwe kabinet presenteert, laat zien hoe de
horeca per 26 januari open kan. Hiermee kan de horeca samenzijn op een veilige
manier faciliteren, zonder dat dit ten koste gaat van de pandemiebestrijding.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: "Het is fijn dat we hoog op het prioriteitenlijstje
staan en complimenten krijgen over hoe we het als sector doen. Maar het is mooi
geweest. We moeten als sector vóór aankomend weekend horen waar we volgende
week aan toe zijn. Het is fijn dat burgemeesters onze duidelijke oproep
ondersteunen."

Horeca van groot sociaal-maatschappelijk belang
De horeca vervult een zeer belangrijke sociaal-maatschappelijke rol als huiskamer
van de samenleving en levert samen met retail en cultuur een belangrijke bijdrage
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aan de leefbaarheid van een drop en stad. Uiteindelijk wil niemand een scenario
waarbij de horeca uit het straatbeeld verdwijnt, maar willen ondernemers weer vol
passie ondernemen en hun gasten op een veilige manier verwelkomen. Echter ziet de
situatie er voor de horeca heel somber uit. Om ondernemers de kans te geven om
weer veilig te kunnen ondernemen, is KHN een petitie gestart met de oproep om de
coronamaatregelen voor de horeca per direct te versoepelen. Deze biedt KHN
komende donderdag met de nieuwe routekaart aan bij de Tweede Kamer.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
De horecaroutekaart kun je hier vinden en mag worden gedeeld.
 

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Met ruim

235 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met

zo’n 255.000 horecamedewerkers. Wij staan voor een professionele en toekomstbestendige

horecabranche. Onze leden ondersteunen wij door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Zo

geeft KHN de horeca power.
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