
Postbus 149 

2215 ZJ Voorhout 

gemeente@teylingen.nl 

www.teylingen.nl 

T 14 0252 

F 0252 – 783 599 

Kanaal Organisatienaam 

Bestuurscentrum 

Raadhuisplein 1 

Voorhout 

 

Gemeentekantoor 

Wilhelminalaan 25 

Sassenheim 

 

 
 
 

Beste horecaondernemer, 
 
De afgelopen maanden hebben voor ons allemaal in het teken gestaan van het 
corona virus en de gevolgen hiervan. 

De maatregelen voor de bestrijding van het virus hebben er onder andere toe 
geleid dat de horecazaken tijdelijk moesten sluiten. Gelukkig is de situatie op dit 
moment zover onder controle dat jullie vanaf 1 juni, onder voorwaarden, weer open 

mogen.  
 
Als college begrijpen wij dat het de afgelopen periode zwaar is geweest en wij 
willen dan ook graag bijdragen aan jullie herstel. 
 
Informatie opgehaald 
Afgelopen week hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met een groot 

deel van de horeca ondernemers en is er een oproep gedaan via de verschillende 
sociale media kanalen om plannen, vragen en verzoeken met betrekking tot 
uitbreiding van de terrassen in te dienen bij de gemeente. 
 
Deze informatie is verzameld en in kaart gebracht.  
 

Ingenomen standpunten 
Om jullie als horeca ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen zijn er een 

aantal standpunten ingenomen door het college op basis waarvan de vragen en 
verzoeken in behandeling genomen kunnen worden. Daarnaast is er per verzoek 
ook gekeken welke maatwerk mogelijkheden er zijn op dit moment.  
 
Deze antwoorden nemen we mee in de beantwoording van de door jullie 

ingestuurde mails. 
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Voorwaarden die van toepassing zijn op de standpunten: 
 de veiligheid van de gasten en de doorgang voor de hulpdiensten moet 

gewaarborgd zijn; 
 het gaat om een tijdelijke verruiming, met een eerste proefperiode van 4 

weken; 
 de ondernemer dient omwonenden en partijen die hinder kunnen 

ondervinden zelf te informeren en in gesprek te gaan over de 
aanpassingen. 

 

Algemene standpunten voor verruiming (bestaande) terrassen: 
1. Het is mogelijk het gebruik van (aangrenzende) parkeerplaatsen aan te 

vragen voor tijdelijke uitbreiding terras. 
Dit gebeurt in overleg en afstemming met de teams verkeer, handhaving en 

vergunningen; 
2. het is voor horeca ondernemers die momenteel niet over een terras 

beschikken mogelijk ruimte aan te vragen voor een terras. 

3. Het college gaat akkoord met het afsluiten van (delen) van de Herenstraat 
in Voorhout (voor gemotoriseerd verkeer) op vr, za en zondagavond tussen 
18.00-23.00u gedurende een proefperiode van 4 weken; 

4. het college wil afsluiting van (een deel) van de Kerklaan in Sassenheim 
mogelijk maken gedurende een proefperiode van 4 weken op vr, za en 
zondagavond tussen 18.00-23.00u, hiervoor is verdere afstemming 

noodzakelijk; 
5. voorafgaand aan de heropening van de horeca vindt een schouw plaats van  

terrassen samen met handhaving, verkeer, politie en brandweer om 
eventuele knelpunten in kaart te brengen; 

6. gedurende de proefperiode van 4 weken en na de schouw zal er door de 
BOA’s gehandhaafd worden door eerst in gesprek te gaan met elkaar. 
Het is hierbij goed om te beseffen dat het niet houden aan de afspraken 

desondanks kan leiden tot het stopzetten van de proefperiode. 

 
Hoe nu verder? 
Na de beoordeling van de proefopstellingen en het stellen en beantwoorden van 
vragen wordt duidelijk hoe de terrassen veilig en verantwoord opgesteld kunnen 
worden en welke aanvragen verder uitgewerkt moeten worden. 
 

Voor het aanvragen van uitbreiding van het terras zal een procedure worden 
opgesteld. Op korte termijn verstrekken wij informatie over deze 
aanvraagprocedure. Een duidelijke situatietekening van de wensen MET 
maatvoering zal in ieder geval onderdeel zijn van de aanvraag. Tot die tijd wordt er 
in overleg gedoogd. 
 

Contact 
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met onze accountmanager bedrijven 
John van der Tol of via het mailadres horeca@hltsamen.nl 
 
Rest ons jullie veel succes toe te wensen bij de heropening van jullie restaurants en 

terrassen en hopen wij op een zonnige zomer voor iedereen. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van Teylingen , 
 
 
 
 
 

Marlies Volten 
Wethouder  


