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Geachte   ,  

 
 
Op 15 maart besloot de Rijksoverheid dat in de strijd tegen het coronavirus alle horeca dicht moest. Dat 
kwam hard aan. De afgelopen tweeënhalve maand hebben veel van uw geduld gevraagd. Inmiddels heeft 
het Rijk versoepelingen aangekondigd en mag de horeca aanstaande maandag 1 juni om 12.00 uur weer 
deels en onder voorwaarden open. Wij horen van velen van u dat u niet kunt wachten om weer aan de slag 
te gaan en dat begrijpen we heel goed.  
 
Het deels openen van de horeca is voor ons allemaal een spannende stap. De drukte en de levendigheid in 
de stad nemen daardoor toe. Dat is natuurlijk fijn, maar het mag niet betekenen dat het virus weer voet aan 
de grond krijgt. Daarom is de gedeeltelijke heropening van de horeca aan een aantal regels gebonden. Het 
kunnen houden van 1,5 meter afstand is daarvan de belangrijkste.  
 
Graag willen we de horecaondernemers tegemoet komen door extra ruimte voor terrassen te creëren. 
Daarbij is het uitgangspunt dat u het aantal stoelen dat u voor de coronacrisis op uw terras had staan nu 
over een groter oppervlak kunt neerzetten, zodat u de 1,5 meter afstand kunt handhaven. Om de uitbreiding 
van de terrassen op een goede manier te kunnen realiseren hebben wij een richtlijn opgesteld. Via deze 
brief informeren wij u daarover. U vindt de richtlijn in de bijlage. Naast de voorwaarden in de richtlijn moeten 
uiteraard ook de RIVM-regels gevolgd worden; zie hiervoor de site van het RIVM: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.  
 
Vanuit de gemeente zetten we in het centrum van Helmond gastheren en –vrouwen in om bezoekers 
welkom te heten en te begeleiden bij het naleven van de regels.  
  
Wilt u extra vierkante meters aan uw terras toevoegen, dan heeft u daar goedkeuring van de gemeente voor 
nodig. U mag de uitbreiding pas in gebruik nemen, nadat u van de gemeente toestemming heeft gekregen. 
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij een situatietekening nodig. Wij vragen u dan ook om een 
terrastekening aan te leveren waarop de exacte afmetingen en oppervlakte worden vermeld van de beoogde 
uitbreiding van het terras. 
 
Heeft u geen terras, maar wenst u wel een terras? Dan moet u een aanvraag indienen. Deze wordt dan in 
behandeling genomen en aan de hand van de bestaande beleidsregels. 
 
Daarnaast wijzen wij u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het handhaven van de regels op uw terras. 
Dit is ook zo beschreven in het protocol dat door uw brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is 
opgesteld. Wij zullen hierop toezien, maar u bent als ondernemer zelf verantwoordelijk.  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19


 

 

U kunt uw aanvraag en situatietekening indienen bij Helmi Reen via h.reen@helmond.nl. Mocht u 
inhoudelijke vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u ook bij haar terecht. Als uw aanvraag bij ons 
binnen is vóór zaterdag 30 mei 12.00 uur, krijgt u uiterlijk op zondag 31 mei 18.00 uur antwoord.  
 
Tot slot: we willen de horeca in deze zware tijden graag ruimte geven. Echter, bij alle beslissingen die wij 
nemen staat de bescherming van de gezondheid van onze inwoners voorop. Binnen die randvoorwaarde 
denken wij graag met u mee. Wij kijken samen met u uit naar aanstaande maandag en rekenen op uw 
medewerking om te zorgen dat de heropening van de horeca succesvol verloopt.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
 
 
Mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel 
Burgemeester van Helmond 
 
 
 
 
Bijlage 1: Richtlijnen uitbreiding horeca Helmond 
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