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Geachte heer Rutte , Zijne Excellentie

ln navolgingvan mijn eerdere brieven die ik u begin dit jaar heb doen toekomen,

voel ik mij geroepen u bij deze in kennis te stellen van de brandbrief die wij recent

hebben ontvangen van de afdeling Steenbergen van Koninklijke Horeca Nederland.

Deze brandbrief, die u als bijlage aantreft, spreekt wat mij betreft voor zich'

Ondanks de versoepelingen van de maatregelen, voelen onze horeca-ondernemers

nog altijd de (financiële) pijn van de langdurige lockdown en voorzien zij grote

problemen wanneer steunfondsen wegvallen.

Vandaar ook dat zij mij nu vragen om toestemming te geven voor entertainment bij

feesten en partijen, zodat zij meer mogelijkheden krijgen om inkomsten te

genereren.

Dit stelt mij echter weer voor het dilemma dat ik als bevoegd gezag moet toezien

op het naleven van de regels, die zich alsmaar moeilijker laten uitleggen, waardoor

interpretatieverschillen ontstaan die bij het publiek tot verwarring of zelfs

verontwaard igi ng leiden.

Als burgervader moet ik tegelijkertijd met lede ogen toezien hoe horeca-

gelegenheden in onze gemeente de noodklok luiden en in hun voortbestaan

worden bedreigd.

Zoals ik u eerder heb laten weten kan het risico dat horecagelegenheden

verdwijnen grote, nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid in een

(plattelands)gemeente als de onze, met zes relatief kleine kernen, waar de tr9596otr 
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vaak een spilfunctie vervult binnen de gemeenschap.
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uud en Belt,

De cafés, de zalen, de restaurants en de terrassen; het zijn de plekken waar

mensen elkaar ontmoeten, waar verenigingen hun vergaderingen en clubavonden

houden, waar lief en leed worden gedeeld en waar zich ook in belangrijke mate het

cu lturele leven afsPeelt.

Denk hierbij onder meer aan toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, activiteiten

voor ouderen, jubileumvieringen, jaarlijkse festiviteiten zoals carnaval, Koningsdag,

braderieën en ga zo maar door. Wanneer dit alles op de tocht komt te staan, begint

de toekomst van onze gemeenschap er helaas Somber uit te zien.

Zonder in herhaling te willen vallen, benadruk ik ook nogmaals het risico dat

horecagelegenheden die ten onder (dreigen te) gaan een makkelijke prooi zijn voor

criminelen, met alle nadelige gevolgen voor de openbare orde, veiligheid en

leefbaarheid van dien.

Als gemeente doen wij alles wat binnen ons vermogen ligt om het niet zover te

laten komen, wij kunnen hierbij echter onmogelijk zonder de steun en de

medewerking van de Rijksoverheid.

ln de wetenschap dat uw gewaardeerde aandacht op vele fronten is vereist, zie ik

uw reactie met belangstelling en vertrouwen tegemoet.

gachten n met vriendelijke groeten,


