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Geacht college
Dit weekend sloten de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag en Utrecht zich aan bij de oproep van hun
Amsterdamse collega Halsema om de terrassen snel weer te openen.
Het is volgens de burgemeesters niet meer uit te leggen dat mensen wel op een kleedje met een fles rosé
op het gras in een park of elders gaan zitten, maar dat de horeca de terrassen niet mag openen.
In de grote steden waren er de afgelopen week overvolle parken, waar nauwelijks tot geen afstand van
elkaar werd gehouden. Het openen van de terrassen biedt juist letterlijk de ruimte om op een verantwoorde
en veilige manier erop uit te gaan.
Ook in Helmond en omgeving zagen we dat het erg druk was. D66 ziet met het voorjaar op komst de drukte
alleen maar toenemen. Op terrassen kan deze drukte beter in goede banen worden geleid dan in de
openbare ruimte. In feite krijg je met het toezicht van de uitbaters en hun personeel, er gratis honderden
Boa's bij. Wij zien daarom graag dat Helmond zich ook aansluit bij de oproep van de G4-steden aan het
kabinet om de terrassen snel weer te openen.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat het snel weer openen van terrassen er toe kan leiden dat drukte beter in
goede banen te leiden is en daarmee zorgt voor een veilige en verantwoorde omgeving?
2. Gaat u zich aansluiten bij de oproep van de G4-steden aan het kabinet om de terrassen weer snel te
openen?
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de D66-fractie
Stef Stevens, fractievoorzitter D66
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:

1. Bent u het met ons eens dat het snel weer openen van terrassen er toe kan leiden dat drukte beter
in goede banen te leiden is en daarmee zorgt voor een veilige en verantwoorde omgeving?
Wij zien – net als u – dat het voor veel mensen na ruim een jaar steeds moeilijker wordt om zich aan de
coronamaatregelen te houden. Zeker nu de dagen langer worden en het weer beter wordt hebben
mensen meer en meer de behoefte om erop uit te gaan. Dat vinden wij begrijpelijk. Tegelijkertijd
bevinden we ons nog steeds in de grootste gezondheidscrisis ooit. Het aantal coronabesmettingen is
nog steeds hoog, evenals de bezetting in de ziekenhuizen. Het is dus zoeken naar de balans. Wij vinden
het belangrijk dat er met een positieve grondhouding wordt gekeken naar wat er wél kan. Het openen
van de buitenterrassen kan een mogelijkheid zijn om de drukte in de openbare ruimte te reguleren en zo
te voorkomen dat te veel mensen samenkomen in bijvoorbeeld parken waar de controle moeilijker is. We
zijn hierin echter afhankelijk van de beslissingen die het kabinet neemt. In onze contacten met het Rijk
en de Veiligheidsregio zullen wij het bovengenoemde standpunt uitdragen dat er gekeken moet worden
naar wat er wél kan.
2. Gaat u zich aansluiten bij de oproep van de G4-steden aan het kabinet om de terrassen weer snel te
openen?
Uit het antwoord op vraag 1 mag blijken dat wij deze oproep inderdaad zullen ondersteunen.

Burgemeester en wethouders van Helmond
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel
burgemeester
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secretaris
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