
	

 

 

Wageningen, 14 mei 2020  

 

Beste horeca ondernemer, 

 

De crisis raakt ons allemaal, maar zeker voor u als horeca ondernemer is dit een moeilijke tijd. Per 1 juni 

worden de maatregelen voor de horeca ondernemingen gelukkig enigszins versoepeld. Dit betekent dat er 

goed nagedacht moet worden hoe we hier vorm aan kunnen geven binnen de geldende maatregelen.  

 

De horeca is in onze gemeente van groot belang voor de levendigheid en voortbestaan van onze 

binnenstad. De gemeente wil daarom ook ruimte bieden voor de horeca en soepel omgaan met initiatieven 

voor terrasverruiming. Gisteren is er overleg geweest met wethouder Maud Hulshof en 

vertegenwoordigers van horeca Wageningen, het WOC en de SOW.  

 

De gemeente vraagt ons om te kijken of we kunnen komen tot een gezamenlijk gedragen plan voor 

terrasverruiming in de binnenstad. Ook hierin zullen we het samen moeten doen. Dus niet dat degene die 

toevallig op een gunstige plek zit, zijn terras kan uitbreiden, maar dat er mogelijkheden komen voor 

iedereen die dat wil. Dit vraagt om een andere manier van denken en wellicht worden nieuwe 

samenwerkingen aangegaan om op een parkeerterrein een nieuw terras te creëren. We staan open voor 

jullie ideeën voor terrasuitbreiding. De gemeente is bereid openbare ruimte beschikbaar te stellen, daar 

wordt geen extra precario voor geheven. Wel zijn daar een aantal uitgangspunten aan verbonden, deze 

vind je in de bijlage. 

 

Voor een eerste inventarisatie hebben we een aantal vragen voor je: 

 

1. Heb je plannen voor terrasuitbreiding? 

2. Hoe zien die plannen eruit en waar zie je mogelijkheden? 

(als je al een plan of idee hebt, voeg dit dan toe) 

3. Verwacht je knelpunten, zo ja welke? 

 

We willen je vragen om je reactie uiterlijk maandag 18 mei 2020 te sturen naar: 

horeca@wageningencentrum.nl. Vervolgens gaan wij de plannen samenvoegen, kijken of deze haalbaar 

zijn of dat nog meer afstemming nodig is. Dit zodat we vanaf 1 juni ook echt van start kunnen met de 

heropening van de horeca. 

Heb je in de tussentijd nog vragen, dan kun je die ook stellen via genoemd e-mail adres.  

Alvast hartelijk dank voor je reactie! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

KHN afdeling Wageningen, WOC, SOW en gemeente Wageningen  



Bijlage 1: 

 

Uitgangspunten gezamenlijk plan voor terrasverruiming horeca 

 

1. De richtlijnen van het RIVM en de Noodverordening Gelderland Midden zijn van toepassing. 

2. Het initiatief komt vanuit de horeca ondernemers. 

3. Rekening houden met omwonenden (geluid/openingstijden), zeker waar het nieuwe terrassen 

betreft. 

4. Alle horeca ondernemers moeten mee kunnen profiteren van het ruimhartig indelen van de 

terrasmogelijkheden in de binnenstad. 

5. De veiligheid moet gegarandeerd worden (ook routes voor hulpdiensten vrijhouden). 

6. Vergunningverlening is niet aan de orde, we werken met een coulance regeling, dus ook geen 

wijziging in precario. 

7. Rekening houden met de food markt op de Markt (woensdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur en 

zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur). 

8. Voldoende ruimte bieden voor winkeliers in de winkelstraten. 

9. De terrasverruiming eindigt zodra de Noodverordening Gelderland Midden wordt opgeheven. 

 

 

 

 


