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Datum: 12 januari 2022
Onderwerp: Open de horeca, detailhandel en culturele instellingen

Geachte burgemeester Bijsterveldt/Beste Marja,
Corona heeft ons leven spreekwoordelijk “on hold” gezet. De horeca, culturele instellingen en
winkels willen zo snel mogelijk weer open, omdat het veilig kan. Dat zeggen de brancheorganisaties
INretail en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).
Wij -SCMD, BOB, PTD en KHN-Delft-, vragen expliciet uw aandacht voor het standpunt van
voornoemde brancheorganisaties. Een standpunt wat wij met behulp van deze brief delen en
volmondig ondersteunen.
Daarbij waarderen wij het bijzonder als u onderstaand standpunt extra onder de aandacht brengt
van het Veiligheidsberaad op 13 januari aanstaande.
Standpunt Detailhandel en Horeca
❖ Voor de horeca is dit de 3e lockdown in twee jaar tijd, een enorme dreun, los van alle
beperkingen die zijn opgelegd. De horecaondernemers staan al twee jaar voor de grootste
uitdaging van hun bestaan en deze wordt alsmaar groter.
❖ Nu duidelijk is dat Omikron veel minder ziekmakend is dan eerder verwacht, is dit het moment
om horeca, culturele instellingen en winkels uit de lockdown te halen en weer langzaam terug te
gaan naar het oude normaal!
❖ Naast eventuele versoepelingen verwachten we ook dat het kabinet komt met een visie voor
zowel de korte als de lange termijn, zodat ondernemers zich daar op kunnen voorbereiden.
❖ Op 19 december zijn we in lockdown gegaan om een gitzwart scenario te voorkomen en om de
boostercampagne haar werk te laten doen. Gelukkig kwam het gitzwarte scenario niet uit en is
de boostercampagne in volle gang. Hierdoor moet het kabinet nu ook haar verantwoording
nemen en de samenleving weer van het slot halen.
❖ Wij zijn er van overtuigd dat we, vanaf 15 januari, op een veilige manier de horeca, culturele
instellingen en winkels kunnen openen!
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Tot slot vragen wij u om na het veiligheidsberaad van 13 januari 2022 met ons in gesprek te gaan hoe
we een veilige opening van de detailhandel, culturele instellingen en horeca gezamenlijk kunnen
gaan organiseren voor Delft?
Want alleen samen dragen wij zorg voor een verantwoorde opening van horeca, winkels en culturele
instellingen.
Namens,

Bestuurlijk Overleg Delft (BOB)

Stichting Centrum Management Delft (SCMD)

Herman

Peter

Met vriendelijke groet,
Herman Weyers

Met vriendelijke groet,
Peter Ruysch

KHN-Delft

Platform Toerisme Delft

Jon

Miriam

Met vriendelijke groet
Jon Cornelese

Met vriendelijke groet
Miriam Notten
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