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Horeca
Onze horeca heeft het zwaar. Waren de regels net versoepeld spoelde de Geul heel wat omzet weg. En of dat nog niet genoeg was sloeg Corona
weer toe en werden de maatregelen dusdanig aangescherpt dat de horeca weliswaar open mag blijven maar dat ze hun deuren om 20.00 uur
moeten sluiten. Een maatregel die eigenlijk niet uit te leggen is en de branche wederom veel schade zal berokkenen. We hebben veel
horecaondernemers in onze gemeente en die zouden we de helpende hand moeten bieden. Helaas is de gemeente gebonden aan het handhaven
van de maatregelen die het Rijk ons oplegt maar dat betekent niet dat we niet alles uit de kast zouden moeten halen om het kabinet op andere
gedachten te brengen. Het voorstel van Koninklijke Horeca Nederland om een inloopstop na 20.00 uur te hanteren (een zeer verstandig en
haalbaar voorstel) is tot nu toe niet gehonoreerd. Inmiddels is bekend dat Minister Grapperhaus toegezegd heeft het OMT (Outbreak
Management Team) om advies te vragen. Het schiet in onze ogen niet echt op, zo elke dag verspild, is inkomsten misgelopen.
• Ziet het college een mogelijkheid het kabinet ervan te overtuigen het meer dan redelijke voorstel van KHN te honoreren?
• Is het college bereid een brief aan de Minister te sturen met de oproep alles in het werk te stellen om de noodlijdende horecagroep
tegemoet te komen door tevens een inloopstop na 20.00 uur in te laten gaan?
Hoogwaterpeil Meter
Rechts naast de brug naar de Geulpoort staat een waterhoogte meter. Zowel inwoners al toeristen/bezoekers kijken geregeld (zeker nu na de
watersnoodramp) naar de hoogste waterstand. Die van afgelopen juli staat niet aangegeven.
• Zou het een idee zijn om het waterpeil van dat moment alsnog aan te geven? Naar onze eigen waarneming was het laatste water hoogtepeil
precies 2 mergelstenen hoger dan het hoogste peil ervoor. Dit om mensen een idee te geven waar onze gemeente mee geconfronteerd werd
in juli.
Opmerking: Deze vraag wordt door wethouder Vankan beantwoord tijdens de extra commissie SOB op maandag 29 november.
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