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Onderwerp
Contact

: Input KHN Groningen tijdens de expertmeeting ‘nachtcultuur’ d.d. 7 oktober 2021
: Hans Singelenberg, 06-51153996 / h.singelenberg@khn.nl

Geachte raadsleden,
Namens de ca. 300 bij KHN Groningen aangesloten horecaondernemers in de gemeente Groningen,
treft u als toegezegd bijgaand een korte opsomming van de door ons ingebrachte punten tijdens de
expertmeeting ‘Nachtcultuur’ van 6 oktober jl..

-

-

(gedeeltelijke) huurkwijtschelding in plaats van uitstel van betaling voor de horeca;
(gedeeltelijke) kwijtschelding / verlaging van de gemeentelijke lasten;
steun voor lokale arbeidsmarkt- en onderwijsprojecten in de horecasector;
zo spoedig mogelijk terug naar ‘het oude normaal’ v.w.b. openingstijden;
ruimhartig ontheffingenbeleid voor de horeca binnen de venstertijden;
maximale lokale benutting voor de horeca van de landelijke Alcoholwet en milieuregelgeving;
stimuleren van een evenementenbeleid waarbij ook een focus wordt gelegd op de
binnenstad, naast de aandacht voor de periferie;
bij de in voorbereiding zijnde visie Ruimte voor Retail (die o.m. dient ter vervanging van de
Horecanota) rekening houden met de noodzaak om de komende jaren de gevestigde (nacht-)
horeca zoveel mogelijk speelruimte te geven, zonder daarbij de (winkel)leegstand grenzeloos
‘op te vullen’ met horeca;
KHN startersbegeleiding in samenwerking met het Horecaloket van de gemeente;
ontwikkeling van een ’10-puntenplan’ als uitgangspunt voor onderzoek en actie t.b.v. behoud
en stimulering van de nachthoreca.

Vanzelfsprekend zijn we graag bereid verder met u in gesprek te gaan over bovenstaande zaken.
Met gastvrije groet,
Namens Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Groningen

Irene van der Velde.
Voorzitter
cc.

Wethouder EZ gemeente Groningen, Berndt Benjamins
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KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘ HORECA NEDERLAND’

Zeker ook in het licht van de verwachtte jarenlange nasleep van de huidige pandemie voor de
(nacht)horeca, treft u onderstaand een aantal zaken – rijp en groen – die naar onze mening de
komende jaren van belang zullen zijn voor het behoud en stimulering van de voor Groningen zo
belangrijke (diversiteit van de) nachthoreca en -cultuur:

