
Zutphen, 2 april 2019 

 

Onderwerp: Terrassen 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Op dit moment werkt de gemeente Zutphen aan nieuwe regels voor terrassen. Deze nieuwe regels 
gaan in vanaf april 2020. Hiermee wil de gemeente samen met de horecaondernemers zorgen voor 
een aantrekkelijke binnenstad voor iedereen.  
 
Voor de start van dit terrassenseizoen hebben verschillende horecaondernemers gevraagd of zij hun 
terras dit jaar kunnen uitbreiden. De gemeente wil u daarin tegemoetkomen en dit seizoen 
gebruiken om hiermee ervaring op te doen. Dit betekent dat deelnemende horecaondernemers dit 
seizoen onder voorwaarden hun terras mogen uitbreiden. De ervaring die we hiermee opdoen,  
wordt gebruikt bij het opstellen van de nieuwe terrasregels. 

Uitnodiging 
Bent u als horecaondernemer geïnteresseerd in deze tijdelijke uitbreiding van uw terras in 2019? Dan 
bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst op donderdag 11 april. Tijdens de 
bijeenkomst krijgt u meer uitleg over de opzet en de voorwaarden die gelden voor de tijdelijke 
uitbreiding. Het gaat expliciet om uitbreiding in vierkante meters, niet om openingstijden. Als 
deelnemer krijgt u een checklist met voorwaarden. Tijdens de bijeenkomst kunt u deze invullen en 
tevens vragen stellen aan betrokken deskundigen vanuit onder meer binnenstadmanagement en 
handhaving.  

Na het seizoen eind oktober ontvangt u een uitnodiging voor een evaluatiebijeenkomst. Dan willen 
we graag alle ervaringen van de deelnemers horen als input voor de nieuwe terrasregels. 

Bijeenkomst 11 april 
 
Donderdag 11 april, Commissiekamer, Oude Stadhuis, ingang aan het ’s Gravenhof 
    
16.30    Start bijeenkomst, welkom door programmamanager Laura van der Poel 
    aansluitend presentatie door Laura van der Poel 
16.50   Uitreiking checklist en gelegenheid voor 1 op 1 advies   

Vragen 
Graag aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen aan t.vaartjes@zutphen.nl. Mocht u 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tom Vaartjes (gemeente Zutphen) of Remco Feith 
(binnenstadsmanager) 

Met vriendelijke groet en graag tot donderdag 11 april, 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Zutphen,  
De medewerker van het team Veiligheid 
 

Tom Vaartjes 


