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Veelgestelde vragen coronamaatregelen 
horeca-ondernemers 

Welke regels gelden voor eet- en drinkgelegenheden vanaf 1 juni? 

Voor restaurants en cafés gelden de volgende voorwaarden om weer open te gaan: 

 Gasten moeten reserveren.

 U moet aan elke gast eerst vragen of hij coronaklachten heeft.

 Binnen mogen 30 gasten zijn.
 Gasten moeten 1,5 meter afstand houden, behalve als ze bij 1 huishouden horen.

 Uw personeel moet 1,5 meter afstand houden tot de gasten en het andere personeel.

Als alles goed blijft gaan en het virus onder controle blijft, kan het maximum aantal bezoekers per  

1 juli hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen. Houdt u voor nadere informatie de landelijke 

berichtgeving en de websites van de gemeente en van het Rijk (rijksoverheid.nl/coronavirus) goed in de 

gaten. 

Welke regels gelden er voor het openen van terrassen per 1 juni? 

Heeft u een horecaonderneming met terras, dan gelden de volgende voorwaarden: 

 Het terras mag alleen zitplaatsen hebben.

 Gasten moeten 1,5 meter afstand houden, behalve als ze bij 1 huishouden horen.

 Uw personeel moet 1,5 meter afstand houden tot de gasten en het andere personeel.

Kan ik mijn terras tijdelijk uitbreiden, zodat ik open kan gaan en aan de maatregelen voldoe? 

Ja, gemeente Hoeksche Waard geeft horecaondernemers de ruimte om tijdelijk de terrassen uit te breiden. 

Het extra terras moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet het vooraf worden gemeld aan 

de gemeente. Deze meldingsplicht voorkomt vergunningprocedures en leges, terwijl de gemeente toch 

zicht houdt op de initiatieven.  

Aan welke voorwaarden moet een tijdelijk terras voldoen? 

 Er minimaal  anderhalve meter doorloopbreedte is voor voetgangers, rolstoelgebruikers,

verkeersdeelnemers enz.

 De hulpdiensten moeten ongehinderd doorgang hebben.

 De brandkranen en nooduitgangen moeten vrij toegankelijk blijven.

 De omgeving mag geen overlast ervaren.

 Er is geen muziek toegestaan.

Wat moet ik doen om mijn bestaande terras tijdelijk uit te breiden of een nieuw terras te creëren? 

Vul het formulier ‘Melding tijdelijk terras horecatijdens coronamaatregelen’ in en stuur dit naar 

info@gemeentehw.nl. Als de melding akkoord is, ontvangt u per brief een bevestiging. 

Mogen bezoekers gebruikmaken van toiletten binnen?  

Ja, dat mag. Mits hierbij ook aan de 1,5 meter eis wordt voldaan, inclusief de looproute richting de 

toiletten.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/01/coronavirus-posters-nederlands
https://openpub.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Formulier-melding-tijdelijk-terras-horeca-Corona-defv3.pdf
mailto:info@gemeentehw.nl
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Moet je aan de tafeltjes ook 1,5 meter afstand houden van elkaar? 

Tussen de tafels moet er 1,5 meter afstand gehouden worden. We gaan er vanuit dat aan de tafels 

mensen zitten, die uit 1 huishouden komen en daar geldt de anderhalvemeter-regel niet voor. De 

landelijke richtlijnen van de RIVM gelden ook hier.   

Moet ik dit jaar huur betalen voor het gebruik van gemeentegrond voor mijn terras(sen)?
De gemeente heeft besloten om in verband met de coronacrisis horecaondernemers voor de rest 
van 2020 geen huur op te leggen voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen. Ook biedt 
de gemeente de mogelijkheid om bestaande en nieuwe terrassen onder voorwaarden uit te 
breiden in de openbare ruimte, om zo de anderhalvemeter-maatregel toe te passen. Bij de 
beoordeling van de aanvragen wordt onder meer bekeken of de terrassen voor eventuele overlast 
zijn voor de omgeving, hulpdiensten en andere verkeersdeelnemers. Op die manier komt 
gemeente Hoeksche Waard de horecaondernemers tegemoet in deze economisch moeilijke tijd. 
Voor meer informatie klikt u hier.

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen/tijdelijke-terrassen-voor-horecaondernemers/33144



