Routekaart terrassen Schagen 1 juni 2020-1 september 2020
Algemeen:
De gemeente Schagen bereidt zich voor op een situatie waarin u uw bedrijf
weer gedeeltelijk kunt opstarten. Als het mogelijk wordt om de terrassen weer
te openen willen wij u letterlijk meer ruimte geven door de terrassen ook toe te
staan in delen van het openbaar gebied. Zo zorgen we ervoor om toch
omzetmogelijkheden te creëren. Per bedrijf zal het maatwerk zijn hoeveel
ruimte we kunnen bieden. We vragen u mee te denken.
Als het kabinet besluit dat het mogelijk is kunnen met ingang van 1 juni
terrassen met zitplaatsen weer open. Hierbij is de maatregel, dat 1,5 meter
afstand tot elkaar wordt gehouden tussen bezoekers, medewerkers en
leveranciers bepalend.
Wij roepen ondernemers op om een plan in te dienen. Waar horeca
ondernemers gezamenlijk aan een plein gevestigd zijn, is onze voorwaarde
dat er ook een gezamenlijk plan wordt ingediend. Immers: Schagen Samen
Sterk!
Om daarbij te helpen hebben wij deze routekaart opgesteld. Dit kader is
tijdelijk en geldt onder voorbehoud tot 1 september.
Wij geven ondernemers de ruimte, maar benadrukken dat we deze ruimte
alleen kunnen geven als er ook op een goede manier mee wordt omgegaan.
We trekken hierin graag samen op en zien dit als een tijdelijke maatregel om
de horeca-ondernemers in deze corona periode te kunnen ondersteunen. We
monitoren wekelijks of sprake is van een veilige situatie en groeien zo naar
een model dat werkt voor alle gebruikers van de openbare ruimte.
De openbare ruimte, zoals parkeerplekken, stoepen of delen van de weg, die
wordt gebruikt voor de uitbreiding van uw huidige terras is vrijgesteld van
precario belasting.

1.

Noodverordening van de veiligheidsregio en protocol heropening horeca Koninklijke Horeca
Nederland:
Wij hanteren voor deze routekaart de hierboven genoemde kaders. Deze vindt u terug op onze
website.

2.
-

-

3.
4.

(Verkeers)veiligheid rond het terras
De opstelling van een terras mag nooit leiden tot onveilige (verkeers)situaties. Voor de
doorgang van hulpdiensten hanteren wij een afstand van 3,5 meter en voor voetgangers en
minder validen een afstand van 3 meter.
De toegang en nooduitgangen van openbare gebouwen moet gewaarborgd blijven.

Veiligheid op het terras
Om ook de veiligheid op terrassen te kunnen waarborgen verlangen wij:
Inzet van 1 of meerdere gastheren en/of gastvrouwen. Deze vangen de bezoekers op,
reguleren de toegang en het verlaten van het terras.
Op het terras mogen uitsluitend zitplaatsen zijn.
Aan een tafel mogen maximaal 4 personen bij elkaar zitten tenzij het gaat om een
gezamenlijke huishouding die uit meerdere personen bestaat.
Contactloos betalen aan tafel
Looproutes op de terrassen- – één richtingsverkeer
Bezoekers bij de reservering wijzen op de juiste parkeermogelijkheden
Duidelijke afbakening van de terrasgebied met hekwerken, bloembakken etc. met het
openbaar gebied zoals de doorgaande weg
Duidelijke afspraken maken met leveranciers (voor 10.00 uur)
De sluitingstijden zijn zo. t.m. do. 00:00 uur vr. en zat. 02:00 uur.
De horecaondernemer zorgt op vr. en zat. na 0.00 uur voor beveiliging door een gecertificeerd
bedrijf.
Informeren van om- en aanwonenden
Tot slot:
Wij stellen het op prijs als u uw plan vergezeld laat gaan van een overzichtskaartje van de
inrichting, dat kan bijvoorbeeld ingetekend zijn op een luchtfoto van google maps.
Wij vertrouwen erop dat we door deze routekaart samenwerken naar een tijdelijke werkbare
situatie. We benadrukken daarbij dat de gemeente te allen tijde het recht heeft om de
vergunning in te trekken door overlast of anderszins en na het aflopen van de corona
maatregelen.
Wij verzoeken u om het (gezamenlijke) plan in te dienen via het formulier op de site. Als u dit
doet voor zondag 17 mei 24:00 dan kunnen wij uw plan uiterlijk 25 mei beoordelen en heeft u
de tijd om alles klaar te maken voor het geval het terras inderdaad op 1 juni open mag.

