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Geachte horecaondernemer, 
 
Ik hoop dat u terugkijkt op een goede zomer, ondanks alle beperkingen die de aanpak van de 
coronacrisis nog steeds vraagt.  
 
Voor de vakantie hebben ons diverse verzoeken van u bereikt om de tijdelijke 
uitbreidingsmogelijkheid voor terrassen te verlengen tot en met zondag 1 november. Via deze brief 
laat ik u weten dat we dat verzoek inwilligen. We hebben de zomerperiode gebruikt voor een 
evaluatie van de tijdelijke invulling van de binnenstad, en zowel ondernemers als bewoners zijn in 
het algemeen positief over de terrasinvulling zoals we die nu kennen. Zaak is dat we dat zo houden, 
en vandaar dat ik ook een aantal aanvullende regels wil meegeven: 
 

- Terrassen mogen blijven staan tot 1 november zoals in de eerdere gemeentelijke 
toestemming is omschreven; 

- Ik raad u aan de verlenging even te bespreken met uw omwonenden, dat zorgt voor 
wederzijds begrip, wat goed gewerkt heeft bij de periode tot nu. Indien tafels en stoelen voor 
een aangrenzend of nabijgelegen pand zijn/worden geplaatst, is opnieuw schriftelijke 
toestemming van de bewoner of de ondernemer nodig. Stuur deze nieuwe toestemming voor 
1 september naar horeca@maastricht.nl. 

- Toestemming voor het terras (van de gemeente) en (eventueel) van bewoners moet te allen 
tijde digitaal of op papier aanwezig zijn in uw zaak, zodat handhaving indien nodig snel kan 
controleren 

- Evenementen die op het jaarprogramma staan/worden geplaatst gaan vóór 
terrasuitbreidingen. Dus mocht er een evenement plaatsvinden dat op het jaarprogramma 
staat, moet het terras (als dat in de weg staat) tijdelijk wijken. 

- De burgemeester krijgt in de algemene regels de mogelijkheid om indien daartoe aanleiding 
is de sluitingstijd van het uitbreidingsterras te vervroegen. 

- Handhaaf de landelijke regels; reservering, vraag gasten naar gezondheid/ registratie. 
- Voor wat betreft extra verlichting wordt per geval gekeken hoe daar mee wordt omgegaan,  
- De algemene regels zoals die golden miv 1 juni 2020 blijven onverkort van toepassing. 
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Terrasverwarming 
Een aantal ondernemers heeft ook gevraagd meer terrasverwarming toe te staan. Helaas kunnen we 
hier, uit het oogpunt van duurzaamheid en om niet nog meer te vragen van de omwonenden, niet in 
mee gaan. Terrasverwarming is daarom alleen toegestaan op het gevelterras, maar niet op de 
terrasuitbreidingen. Ik ga uit van uw begrip voor dit besluit. 

 
Rest mij u ook de komende maanden veel succes te wensen met uw horecazaak. In zijn 
algemeenheid ben ik zeer te spreken over hoe u uw nering of de exploitatie van uw horecabedrijf 
invult in deze moeilijke tijden en hoe u omgaat met de voor u ingrijpende maatregelen. Haw pin! 
 
De nieuwe algemene regels tijdelijke uitbreiding bestaande terrassen COVID-19 zijn op korte termijn 
ook te vinden op https://www.gemeentemaastricht.nl/ondernemen/terrasvergunning. Heeft u vragen, 
dan kunt u die stellen aan horeca@maastricht.nl. 
 
  
Hoogachtend, 

 
John Aarts 
Loco-burgemeester van Maastricht 
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