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Onderwerp : brandbrief entertainment bij Horeca, feesten/partijen en bruiloften 

 

Contact  : KHN afdeling Steenbergen, Toine Koch 0653782847 

 

 

         Kruisland, augustus 2021 

 

Geachte Burgemeester en Wethouders, 

 

Enerzijds zijn wij enorm blij dat we weer gasten mogen ontvangen, maar helaas zijn we niet aan het 

einde van de crisis en moeten onze (horeca)ondernemers nog steeds veelal onder beperkingen hun 

bedrijven draaiende houden. Daarin willen wij heel graag een beroep doen op uw coulance. 

 

Momenteel leven we helaas in een tijd waar een evenement wordt toegestaan in het openbaar 

gebied, maar niet bij en in onze mooie horecabedrijven. De aanstaande Belgische versoepelingen die 

afgelopen weekeinde bekend werden gemaakt en het feit dat feesten en partijen in achtertuinen 

mogen maar niet bij ons, zorgt ervoor dat de reserveringen voor besloten feesten en partijen uit 

blijven. Hierbij kunnen we ook traditionele evenementen rekenen zoals Carnaval – Kermissen – 

prijsdansen en andere festiviteiten die horen tot het cultureel erfgoed van onze mooie Gemeente. 

 

Daarom vragen wij uw hulp!!! 

 

Graag willen wij weer ( besloten ) feesten, partijen en evenementen met entertainment kunnen 

toestaan in onze bedrijven, uiteraard conform alle regels die in de geest van de wetgeving ervoor 

zorgen dat corona nauwelijks tot geen kans maakt. Conform de letter van de wetgeving zijn 

horecabedrijven niet toegankelijk voor besloten partijen maar evenementenlocaties wel.  Wij hopen 

dat u onze bedrijven bij een besloten partij of evenement gewoonweg als  evenementenlocatie wil 

zien. 

 

Ons verzoek is tweeledig, wilt u eventueel met meldingsplicht en onder voorwaarden ons helpen 

onze besloten feesten en partijen met entertainment  aan te bieden en onze bedrijven te laten 

overleven. En daarnaast willen wij u vragen ons te helpen  in een lobby naar uitlegbare regels ( zeker 



gezien de handhaving en coulance in omliggende gemeenten),  dit krijgen wij niet meer uitgelegd 

naar onze achterban en we kunnen ons goed voorstellen dat dit voor u ook een uitdaging is 

momenteel. 

 

De verwachting is dat de steun voor onze bedrijven per 1 oktober gaat verdwijnen en momenteel 

hebben we helaas nog niet de kans gehad om te herstellen van de door corona geleden verliezen . 

Deze feesten en partijen en festiviteiten zijn onze boterham……. 

 

Verder wil ik ook nog een melding doen inzake het vertrouwen in onze mooie gemeente. Wij hebben 

sinds de aanvang van corona een goede band gehad met duidelijke afspraken aan het ronde 

tafelgesprek. Sinds het op tafel leggen van het herstelplan voor de horeca verdwijnt dit vertrouwen 

en dit betreuren wij ten zeerste.  Afspraken worden niet nagekomen en op de allerlaatste momenten 

verzet of geannuleerd, gezien het belang hiervan voor ons als ondernemers willen wij een deadline 

zetten van 15 september om dit uitvoerig te hebben besproken. 

 

 

Graag horen we hoe u hierin staat  en willen we mits nodig op korte termijn met u hierover in 

gesprek! 

 

Met een gastvrije groet, 

 

Toine Koch  

0653782847 

Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Steenbergen 

 

 


