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Beste inwoners en ondernemers van Teylingen, 
 
Als college willen we u allereerst een compliment maken voor uw 
aanpassingsvermogen van de afgelopen maanden. De huidige crisis vraagt veel van 
ons allemaal. 
 
Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, is het belangrijk dat we onderling 
1,5 meter afstand houden. Dit is in onze dorpscentra niet overal mogelijk. Daarom 
gaan we als gemeente een aantal aanpassingen doen. Tegelijkertijd kijken we of en 
waar horecaondernemers meer terrasruimte kunnen krijgen. Uitgangspunt is 
maatwerk, tijdelijkheid en flexibiliteit. In deze brief informeren we u hoe we dit in 
de komende tijd vorm geven. Deze brief vervangt eventueel eerder schrijven over 
dit onderwerp, waaronder de brief van 26 mei jl. 
 
Voordat wij ingaan op ons voornemen, willen wij benadrukken dat de 
ongebruikelijke situatie waarin wij ons bevinden met zich meebrengt dat alle 
aanpassingen tijdelijk van aard zijn en op elk moment ingetrokken of gewijzigd 
kunnen worden. Ook kunnen nieuwe maatregelen of regelingen van kracht worden. 
Alleen op deze wijze kan flexibel worden ingespeeld op de situatie van dat moment.  
 
Verder hechten wij er waarde aan om u te melden dat deze brief uitsluitend ten 
doel heeft om u te informeren. Waar nodig zullen, ter uitvoering van de benodigde 
aanpassingen, daartoe besluiten worden genomen.  
 
Deze brief gaat in op een aantal vragen 

1. Welke aanpassingen doen we in de publieke ruimte?  
2. Waarom en welke ruimte willen we voor de horeca maken? 
3. Welke voorwaarden, uitgangspunten en spelregels gelden? 

a.  Voorwaarden gesteld aan eventuele uitbreiding 
b.  Uitgangspunten 
c.  Andere spelregels  
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4. Welke  tijdelijke aanpassingen een maatregelen nemen we nu in: 

a. Voorhout 
b. Sassenheim 
c. Warmond 

5. Vervolg – Tijdelijk stelsel en eventuele verdere maatregelen 
 
Het college van burgemeester en wethouders wil benadrukken dat het belangrijkste 
in deze ongebruikelijke periode is dat er te allen tijde voldoende ruimte moet zijn 
om de veiligheid van inwoners te waarborgen. 
 
1. Welke aanpassingen doen we in de publieke ruimte? 
De komende maanden nemen we op basis van maatwerk een aantal tijdelijke 
maatregelen. Waar nodig wordt wat straatmeubilair verplaatst of verwijderd. Waar 
route-aanduiding nodig is om afstand te houden, brengen we dat aan. Ook komen 
er in overleg met ondernemers aanduidingen hoe wachtende bezoekers zich 
(buiten) kunnen opstellen. Er wordt een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen 
genomen, waardoor er meer ruimte ontstaat.  
 
2. Waarom en welke ruimte willen we voor de horeca maken? 
Een levendig centrum is mede-afhankelijk van de gezelligheid die horeca brengt. 
Horecazaken mogen echter maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen, wat hen 
raakt. Daarbij geldt dat zij op hun terras, door de noodzaak tot afstand, minder 
gasten kunnen ontvangen. De gemeente wil samen met ondernemers kijken of en 
waar meer terrasruimte gemaakt kan worden. Dit is voor nu op tijdelijke basis en 
via aan te passen maatwerk. Op die manier willen we ondernemers lucht geven, en 
onze inwoners de mogelijkheid om verantwoord uit te kunnen gaan. 
 
3. Welke voorwaarden, uitgangspunten en spelregels gelden? 
Ruimte voor extra terrassen wordt in eerste instantie gemaakt doordat horeca 
ondernemers hun terras anders mogen inrichten dan in hun terrasvergunningen 
staat. Dit mag alleen onder een aantal strenge voorwaarden. Het college van b&w 
heeft een aantal regels beschreven waaraan moet worden voldaan.  
 
a. Voorwaarden gesteld aan eventuele uitbreiding 

Als vaste regel geldt in ieder geval dat: 
 de veilige doorgang en veiligheid van de gasten te allen tijde verzekerd is; 
 de doorgang voor de hulpdiensten te allen tijde verzekerd is – dit vraagt 

om een doorgang van minimaal 4,50 meter breedte; 
 de ondernemer die een ruimer terras wil opzetten, dit aanvraagt bij de 

gemeente via horeca@hltsamen.nl. Zo kan er samen met de gemeente 
beoordeeld kan worden of tijdelijke verruiming van het terras veilig kan 
voor hulpdiensten en de handhaving; 

 de ondernemer die een ruimer terras wil opzetten, dit bespreekt met 
omwonenden en partijen die eventueel gevolgen kunnen ondervinden van 
de uitbreiding. 

 
b. Uitgangspunten  

Naast genoemde regels geldt: 
 door middel van maatwerk het tijdelijk mogelijk wordt om ruimte buiten de 

terrasvergunning in te zetten;  
 het gaat om een tijdelijke, flexibele verruiming op plaatsen waar het kan 

zoals genoemd bij a.; 
 het in alle gevallen op basis van maatwerk is. Het niet houden aan 

afspraken of bijvoorbeeld de ervaring dat de tijdelijke situatie niet houdbaar 
en werkbaar is, kan leiden tot het stopzetten van de verruiming. 

  



c. Andere spelregels 
 het is mogelijk om het gebruik van (aangrenzende) parkeerplaatsen aan te 

vragen voor tijdelijke uitbreiding terras. Op  basis van maatwerk kijken we 
hier naar. 

 het is voor horecaondernemers die momenteel niet over een terras 
beschikken, mogelijk ruimte aan te vragen voor een terras.  

 een aantal voorzieningen kan worden verwijderd vanwege de veiligheid en 
zo extra terrasruimte mogelijk te maken.  

 voor de veiligheid en het open houden van vluchtroutes zijn vaste 
constructies en hekwerken niet toegestaan om terrassen af te zetten. 
Ondernemers wordt gevraagd met flexibele afbakeningen te werken. 
 

4. Welke tijdelijke aanpassingen nemen we nu in: 
 
a. Voorhout 

In Voorhout is een aantal verkeersmaatregelen genomen. 
 
Herenstraat 
De Herenstraat is in de maand juni op vrijdagavonden, zaterdagavonden en 
zondagavonden van 18:00 uur – 23:00 uur in drie zones afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Het gaat om Herenstraat 100 t/m 108, Herenstraat 118 
t/m 132 met aansluitend het gedeelte van de Dr. Aletta Jacobslaan tot de 
Burgemeester Bultenlaan 11 en het gedeelte tussen Herenstraat 23 t/m 37. 
Hiervoor wordt ook een omleidingsroute voor doorgaand verkeer geplaatst. 
In het verkeersplan is rekening gehouden met de toegang van  
appartementencomplex “de Posterijen”. Bewoners van dit complex kunnen 
tijdelijk via de Prins Bernhardstraat richting Herenstraat rijden en gebruik 
maken van de eigen parkeergelegenheid. 
 
Beatrixstraat 
Het gedeelte van de Beatrixstraat, tussen de Margrietstraat en de 
Herenstraat, is een eenrichtingsweg. Dit wordt op vrijdagavonden, 
zaterdagavonden en zondagavonden van 18:00 uur – 23:00 uur tijdelijk 
opgeheven, zodat de parkeergarage van supermarkt de Plus van Dijk en het 
parkeerterrein bij de kerk bereikbaar blijven.  
 
Parkeren Beatrixstraat tussen de Margrietstraat en de Herenstraat 
Zoals u weet, geldt er een parkeerverbod. In de praktijk wordt er geparkeerd 
langs de weg en ook ter hoogte van de kruising met de Margrietstraat. Op 
vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond is dit met nadruk niet toegestaan, 
vanwege het tijdelijke tweerichtingsverkeer. Wanneer er wel geparkeerd 
wordt, ontstaan er mogelijk opstoppingen en verkeersonveilige situaties.  
 
Horeca-bezorgdiensten 
Met horecaondernemers, die bij hun klanten bezorgen, wordt contact 
opgenomen over mogelijkheden om hun werk zo min mogelijk beïnvloed te 
laten worden door deze afzettingen.  
 

b. Sassenheim 
Het horecaplein aan de Oude Haven in Sassenheim is vergroot. Daar zijn 8 
parkeerplaatsen aan toegevoegd. Ook komen er in overleg met ondernemers 
aanduidingen hoe wachtende bezoekers zich (buiten) kunnen opstellen. 
 

c. Warmond 
In Warmond wordt er een parkeerplaats gebruikt door een horeca 
ondernemer en is aangegeven dat de stoep aan de overkant benut kan 
worden. Daarvoor is geen (tijdelijk) verkeersbesluit genomen. 

 
Op www.teylingen.nl vindt u steeds de laatste informatie als het gaat om de 
tijdelijke inrichting van onze centra in verband met de coronamaatregelen.  



5. Vervolg: tijdelijk stelsel en eventuele verdere maatregelen 
Zoals eerder geschreven, werken we in deze periode op basis van flexibiliteit, 
tijdelijkheid en maatwerk. Samenwerking, afstemming en ervaringen op basis van 
de praktijk zijn van belang. We verkennen wat nu kan en werken nadrukkelijk op 
basis van een proef. Met de ervaringen die we nu op doen, maken we tijdelijke 
regels voor de periode na de proef. Niemand weet hoe lang deze periode gaat 
duren.  
Voor horecaondernemers betekent dit dat zij in deze fase een aanvraag tot 
voorlopige uitbreiding kunnen doen. Er wordt gewerkt aan een (aanvullende) 
procedure, waarover binnenkort meer informatie gegeven wordt. Als de 
aanvullende procedure geldt, vervallen de eerdere tijdelijke afspraken.  
 
Tenslotte 
Aanvragen van horecaondernemers om af te mogen wijken van de bestaande 
terrasvergunning, kunnen gedaan worden via horeca@hltsamen.nl.  
 
Aanvragen om een terrasvergunning te mogen krijgen, verlopen via het reguliere 
vergunningentraject. Informatie hierover vindt u op www.teylingen.nl.  
 
Heeft u, als ondernemer, vragen of suggesties dan kunt u contact opnemen onze 
accountmanager bedrijven, John van der Tol, via 14 0252 of via info@hltsamen.nl.  
 
Heeft u, als inwoner of anderszins betrokkenen, vragen of suggesties, neem dan  
contact op met de wijkregisseurs Irma Crooijmans en Loes Massaro via 14 0252 of 
via wijkregisseursteylingen@hltsamen.nl.   
 
Er wordt een nadrukkelijk beroep gedaan op gezamenlijkheid, samenwerking en 
afstemming. Dit is één van de voorwaarden zoals ook benoemd. Mocht u 
onverhoopt verschil van inzicht hebben met bijvoorbeeld collega-ondernemers, dan 
kunt u verwijzen naar de genoemde spelregels. Overlast kunt u melden via 
https://www.teylingen.nl/fixi.  
 
Het belangrijkste in deze ongebruikelijke periode is dat er te allen tijde voldoende 
ruimte moet zijn om de veiligheid van inwoners te verzekeren. Binnen die 
randvoorwaarde willen we als overheid zien wat kan en nodig is voor een levendig 
centrum. We vertrouwen op redelijkheid en een opbouwende samenwerking en 
staan open voor uw suggesties. 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
        
  
 
Carla G.J. Breuer     Juul J.G. Covers 
Burgemeester       Gemeentesecretaris 
  
 
 


