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Onderwerp: cultuur en horeca kunnen veilig en verantwoord open, geef ze dat vertrouwen

Geachte heer Kuipers,
De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad geven het glashelder aan: het kabinet moet concreter
vooruitzicht geven over de coronamaatregelen voor de horeca- en cultuursector die volgende week gaan
gelden. In onze stad onderschrijven wij deze oproep volledig. En we geven er graag aanvullend inhoud
aan: cultuur en horeca kunnen veilig open, en zij nemen samen met gemeenten hun
verantwoordelijkheid serieus. Geef ze dat vertrouwen, en zet de eerste stap naar heropening.
Wij, wethouders cultuur en economie, zijn ervan overtuigd dat de horeca- en cultuursector op zeer korte
termijn op een verantwoorde manier veilig open kunnen. Ook onze instellingen vertegenwoordigd in
Cultuur Netwerk Arnhem zullen hiervoor bij u een warm pleidooi doen. De gemeente en de verschillende
sectoren hebben veel samengewerkt. Daarin hebben wij de enorme flexibiliteit en het innovatieve
vermogen gezien van ondernemers, organisaties en individuen in de cultuur en horeca om – beheerst en
veilig – bezoekers te ontvangen. Vanzelfsprekend ondersteund door ons als gemeente, door heel gericht
mee te denken en te ondersteunen. Wij hebben het volste vertrouwen dat het ook nu weer kan, omdat zij
hun verantwoordelijkheid voor hun gasten zeer serieus nemen. Wij als gemeente zullen daarnaast
maximaal onze rol en verantwoordelijkheid nemen in handhaving van de ruimte die u geeft en de
afspraken die wij met sectoren maken.
We doen deze oproep niet enkel voor de sectoren zelf, hoewel dat belang evident mag zijn: de toekomst
van makers, gezelschappen, restauranthouders, caféeigenaren, etc. en hun personeel is zeer onzeker
geworden. Maar wij maken ons in onze stad ook enorme zorgen om de mentale gezondheid en het
welbevinden van onze inwoners omdat allerlei momenten van ontmoeting, vermaak en zingeving zijn
weggevallen. We zien zorgwekkende ontwikkelingen, zoals de toename van ernstige psychische
problemen en jongeren die steeds slechter invulling kunnen geven aan hun leven. Voor hen is het weer
enigszins ‘normaal’ functioneren van de stad zo belangrijk – ook al is het in beperkte mate.
Wij realiseren ons dat het verloop van de pandemie en onze gezamenlijke inzet om de gezondheidszorg
te laten functioneren nog steeds kan vragen dat wij samen weer een stapje terugdoen. Toch denken wij
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dat het nu ook echt de tijd is om de blik iets verder vooruit te richten en samen te komen tot een
bestendige lange termijn visie die naast een oproep voor gezamenlijke verantwoordelijkheid, helderheid
biedt voor alle partijen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen met onze partners in de stad, veilig open
kunnen.
Hoogachtend,
Wethouder Cultuur

Wethouder Economische Zaken

Cathelijne Bouwkamp

Jan van Dellen
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