Beste horecaondernemer,

Met deze brief wil ik u informeren over de nieuwe regels die van 15 december 2018 tot en met 14
december 2019 gaan gelden voor de ‘natte horeca’ in het kader van de ‘pilot vrijlaten openingstijden’.
U ontvangt deze brief omdat uw horecabedrijf is gevestigd in het pilotgebied.
Inleiding
De pilot kwam tot stand doordat we werken aan nieuw horecabeleid voor de gemeente Heerlen en na
gesprekken met horecaondernemers en het horecanetwerk met vertegenwoordigers van de
Koninklijke Horeca Nederland, Bewonersraad Heerlen- centrum, stichting Streetwise, Heerlen Mijn
Stad en de gemeente Heerlen. Na bespreking van de pilot in de commissie Leefomgeving (14
november 2018) en de gemeenteraad (28 november 2018) gaat hij op 15 december aanstaande van
start.
Wat houdt de pilot in?
De sluitingstijden voor de horecabedrijven (‘natte horeca’) worden in de nachten van vrijdag op
zaterdag en zaterdag op zondag losgelaten. Dit bij wijze van proef.
Waar geldt de pilot?
De pilot geldt voor het gebied Heerlen-centrum.
Dit betreft het gebied dat begrensd wordt door: “de Putgraaf, Dr. Poelsstraat, Raadhuisplein,
Coriovallumstraat, Kruisstraat, Geerstraat, Stationsplein, Stationstraat, Willemstraat, Klompstraat, en
Groene Boord tot en met de kruising met de Putgraaf, inclusief de aan de genoemde straten
grenzende bebouwing”.
Voor wie?
U beschikt over een Drank- en Horecawetvergunning inclusief de overige benodigde vergunningen.
Het horecabedrijf is gevestigd in Heerlen-centrum, als bovenstaand opschreven.
Welke voorwaarden?
De horeca-inrichting mag geopend blijven voor bezoekers als er actief deurbeleid plaatsvindt( toezicht
door medewerker / portier aan de toegangsdeur) zolang de horeca-inrichting geopend is voor publiek.
Dit actief deurbeleid geldt vanaf 03.00 uur gedurende deze nachten.
De pilot geldt niet voor de terrassen behorende bij de horeca-inrichtingen. Terrassen mogen
gedurende deze nachten tot uiterlijk 03.00 uur geëxploiteerd worden.
Hoelang duurt de pilot?
De pilot heeft een tijdelijke duur en geldt van 15 december 2018 tot en met 14 december 2019,
waarna de pilot van rechtswege vervalt.
De pilot kan tussentijds worden beëindigd en / of horeca-inrichtingen kunnen van de pilot worden
uitgesloten (bijvoorbeeld indien er niet wordt voldaan aan de voorwaarden)

Mogelijkheid opleggen beperking
Indien daartoe aanleiding is kan de burgemeester de aanwijzing geven dat op de genoemde dagen na
04.00 uur geen bezoekers meer toegelaten mogen worden;
Vragen?
Als u vragen heeft over de pilot kunt u contact opnemen met dhr. Hahnraths, van de afdeling
Publiekszaken, telefonisch te bereiken via het telefoonnummer 14 045.

Hoogachtend,
De wnd. burgemeester van Heerlen,

E.G.M. Roemer

