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Beste horecaondernemer,
Graag informeren wij u in deze brief hoe u zo goed mogelijk uw bedrijf weer kunt
opstarten op 1 juni a.s.
Vanaf 1 juni 12:00 uur mag uw onderneming weer openen onder voorwaarden. Zo is het
toegestaan dat maximaal 30 personen, exclusief het personeel, aanwezig zijn in uw
horecabedrijf; gasten moeten daarbij vooraf reserveren.
Daarnaast dient er vooraf een zogeheten ‘checkgesprek’ met uw gasten plaats te vinden
over hun gezondheid. Ook dienen uw gasten op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten.
Een uitzondering geldt voor personen die tot één huishouden behoren.
Uitbreiden van terrassen
Vanaf 1 juni mogen ook de terrassen weer gebruikt worden. Dit kan een uitdaging voor u
betekenen, maar biedt ook kansen. U krijgt de mogelijkheid om hetzelfde aantal tafels en
stoelen te verspreiden over een grotere oppervlakte. Hiervoor gelden wel enkele
spelregels. Die zijn vastgelegd in de richtlijnen “tijdelijke verruiming terrassen SittardGeleen” (zie bijlage).
De richtlijnen zijn tijdelijk en gelden van 1 juni tot 1 juli of zoveel langer als de
maatregelen m.b.t. COVID-19 van overheidswege (lees: Rijk) gelden.
Binnen deze richtlijnen kunt u het terras verruimen zonder voorafgaande toestemming
van de gemeente. Bij twijfel kunt u altijd vooraf contact opnemen met de gemeente.
Belangrijk is dat passantenstromen voorrang krijgen op verblijf op het terras (1,5 meter
norm). De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij u.
Welke regels gelden er?
Voor de tijdelijke uitbreiding heeft u geen nieuwe of aangepaste vergunning nodig. Dit
scheelt u tijd en voorkomt extra kosten. Wel blijven alle vergunningvoorschriften en
regelgeving rond terrassen hetzelfde.
Ook de noodverordening blijft gelden. Dit betekent dat u zich dient te houden aan alle
voorschriften die zijn opgelegd door de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
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We rekenen op een goede samenwerking. Voor de volledigheid moeten wij u er op
wijzen dat wij, indien u zich niet aan de richtlijnen houdt, handhavend kunnen optreden.
Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Sittard-Geleen. Wij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 046-4777510 of via de mail naar: horecaloket@sittard-geleen.nl

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,
namens dezen

Teammanager Vergunningen

J.A.M. Sijmons

Bijlage: Richtlijnen tijdelijke verruiming terrassen Sittard-Geleen
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