
 

 

Den Helder 26 januari 2022. 

 

Schriftelijke vragen omtrent vergroten van de Horeca terrassen in de gemeente Den Helder. 

 
Geacht college van burgemeester en wethouders, burgemeester, 
 
Naar aanleiding van de positieve ontwikkelingen rond de Corona maatregelen vragen wij u nogmaals, 
het daar waar mogelijk voor een periode van 5 jaar, mogelijk te maken om op aanvraag de terrassen 
voor de horecaondernemers zoals eerder te vergroten.  
 
De gemeente heeft, ten tijde van eerdere heropeningen na een lockdown, twintig aanvragen voor 
een groter terras ontvangen. Wij gaan er vanuit dat het mogelijk wel enkele jaren gaat duren voordat 
de horecaondernemers uit de “coronadip” zijn.  Een groter terras kan horecaondernemers helpen 
hun (financiële) zaken eerder weer op orde te krijgen.  
 
Daarom het verzoek om horecabedrijven de mogelijkheid te geven om hun terras voor een periode 
van vijf jaar te mogen uitbreiden, mits natuurlijk wordt voldaan aan de eerder gestelde criteria. Voor 
de duidelijkheid achten wij het verstandig die voorwaarden hetzelfde te houden.  
 
Deze uitbreiding heeft in eerste instantie plaatsgevonden in 2020 en 2021. “De reacties uit de 
samenleving hierop waren toen positief”, melden ons ondernemers in Julianadorp.  
Voor een aantal van hen maakt de terrasuitbreiding voor de komende jaren min of meer het verschil 
tussen voortbestaan of stoppen. In een aantal gemeentes is het beleid uitgerold waarbij 
horecaondernemers hun terrassen voor 5 jaar mochten vergroten. Dit vanwege compensatie voor de 
corona perikelen. Wij zouden graag zien dat dit beleid binnen Den Helder ook mogelijk wordt 
gemaakt. Op een aantal plekken hebben uitbreidingen van terrassen gevolgen voor bestaande 
parkeerplaatsen. Wij verzoeken u daarbij de voorkeur te geven aan de grotere terrassen.   
 
Gelet op het vorenstaande hebben wij de volgende vragen aan u 

  
1. Bent u ook van mening dat er in de stad meer ruimte moet zijn voor verblijf, 

ontspanning en recreatie en dat horecaondernemers met hun terrassen daarbij een belangrijke 

rol spelen? 

2. Bent u ook mening dat de Helderse horeca zwaar getroffen is door de  
 coronamaatregelen?  

3. Bent u bereidt de Helderse horeca, uiteraard waar mogelijk binnen de wettelijke  
 mogelijkheden, tegemoet te komen? En zo ja, aan welke opties denkt u dan? 
4. Bent u bereidt er zorg voor te dragen dat de horeca in de gemeente Den Helder weer de  
 gelegenheid krijgt om grotere terrassen te maken?  
5. Bent u het met ons eens dat een termijn van vijf jaar, gelet op de maatregelen van de 

afgelopen twee jaren, een redelijke termijn is voor de terrasuitbreidingen?   
  



Indien het nodig is hiervoor wederom een motie in te dienen vernemen wij dit graag voor de 
eerstkomende gemeenteraadsvergadering. Als u denkt dat u niet vóór de volgende raadsvergadering 
kunt reageren, dan vernemen dat graag per ommegaande, zodat wij onze voorbereidingen kunnen 
treffen voor de raadsvergadering van februari.   
 
 
Namens de Senioren Partij Den Helder,  
Kees Bazen 


