
De heer R.H.F. Leers 
Alhier

Heerlen,

24 november 2020 

Onderwerp

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte heer Leers,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 20 november 2020 inzake "Uitgiftepunt horeca 
't Loon" delen wij u het volgende mede.

Inleiding van uw vraag
Omdat de horeca gesloten is zoeken velen in deze branche een oplossing/invulling 
in haal- en brengservice en/of openen ‘uitgifteloketten’. De leuke, sfeervolle 
Kersthuisjes voor de beide Bracke horecagelegenheden in onze stad maken dit 
inzichtelijk. Zij bieden onder deze moeilijke omstandigheden toch nog iets van sfeer 
en gelegenheid voor een hapje en/of drankje ‘to go’. 

Velen bekijken in deze zware, ongewisse tijd mogelijkheden om klandizie van een 
natje en een droogje te kunnen voorzien en daarmee toch nog iets van brood op de 
plank te kunnen krijgen. Gemeente Heerlen zet zich actief in om ook 
horecaondernemers zo optimaal mogelijk door de crisis te leiden. Ook de horeca in 
‘t Loon behoort volgens ons zeker daartoe.

Vraag 1
Kunt u bevestigen dat u een aanvraag/verzoek ontvangen hebt om voor 
winkelcentrum ‘t Loon uitgifte van de horecagelegenheid (Café Grande) van binnen 
het winkelcentrum te realiseren?

Antwoord
Ja, er is op/rond 30 oktober in algemene zin met de eigenaar van ’t Loon (NSI) 
gesproken betreffende het plaatsen van chalethuisjes en een plaatsen van een 
oliebollenkraam bij `t Loon. Op 19 november 2020 is specifiek met de eigenaar 
van Café Grande gesproken over zijn initiatief om een uitgiftepunt te plaatsen.
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Vraag 2
Is het juist dat hiervoor de seinen op groen stonden totdat uiteindelijk plots ‘nee’ 
verkocht werd?

Antwoord
Nee, dit is niet correct. In de gesprekken met de eigenaar van ’t Loon is 
aangegeven dat een uitgiftepunt geplaatst dient te worden op het terras van de 
horeca-inrichting. Als er geen terras aanwezig is, is het plaatsen van het 
uitgiftepunt dus niet mogelijk. Hiervoor is dan een standplaatsvergunning benodigd. 
Omdat het maximum aantal te vergeven standplaatsen bereikt is, is het plaatsen 
van het uitgiftepunt buiten de inrichting niet toe te staan.

Dit is op 30 oktober per mail duidelijk medegedeeld aan de eigenaar van ’t Loon. 
Toen duidelijk werd dat de eigenaar van Café Grande een uitgiftepunt buiten het 
eigen terras wilde plaatsen, is aangegeven dat dit niet mogelijk was. Zoals eerder 
ook al aangegeven bij de eigenaar van ’t Loon.

Vraag 3
Kunt u bevestigen dat zeker ook de horeca momenteel een moeilijke tijd doormaakt 
en dat u alle mogelijkheden inzet/benut om de pijn aldaar (overal waar mogelijk) 
daadkrachtig te verzachten?

Antwoord
Ja, de omstandigheden door COVID-19 en de bijbehorende sluiting van de horeca 
zorgen voor een moeilijke tijd. Om die reden is besloten om horeca-ondernemers 
de mogelijkheid te bieden op eigen terras een uitgiftepunt ‘to-go’ te realiseren.
Dit voor de duur van de horeca-sluiting. Op deze manier wordt de pijn van de 
sluiting voor de horeca-ondernemers enigszins verzacht. Voorbeelden hiervan zijn 
de blokhutten die op het terras van de horeca-inrichtingen Bracke en Brasserie 
Bracke zijn geplaatst.

Daarnaast is het voor horeca-ondernemers mogelijk om vanuit het eigen zaak 
producten to-go aan te bieden, zolang hier de Corona-voorschriften in acht worden 
gehouden. Dus geen zitplaatsen, geen opening van de zaak zelf, enkel een 
uitgiftepunt ‘to-go’.

Vraag 4
Geldt ‘alles uit de kast’ ook voor de horecagelegenheid (Café Grande) in ’t Loon? 
Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja, binnen de uitgangspunten zoals die genoemd worden in het antwoord op 
vraag 3.



Vraag 5
Hoe krijgt u het binnen zo kort mogelijke termijn voor mekaar om ook voor de 
horecagelegenheid in ‘t Loon (op een geschikte plek voor ’t Loon) een 
uitgifteplek/verkoophuisje te realiseren?

Antwoord
De ondernemer heeft de mogelijkheid om in zijn eigen onderneming een 
uitgiftepunt te realiseren, zoals beschreven in het antwoord op vraag 3.

Vraag 6
Kunt u bevestigen dat u hier in de loop van vandaag nog contact over opneemt met 
de desbetreffende horecaondernemer en ambtenaren die er over gaan en in 
gezamenlijkheid tot een snel uitvoerbare optimaal werkende oplossing komt.

Antwoord
Ja, over deze casus is op vrijdag 20 november nogmaals contact geweest met de 
betreffende horecaondernemer. Bovenstaande beantwoording en de mogelijkheid 
om vanuit de eigen horecaonderneming een uitgiftepunt te realiseren is met hem 
besproken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i. de locoburgemeester,
L. Schouterden P.M.A. van Zutphen

Deze brief is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.


