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Rijk van Nijmegen
Ene ondernemer investeert nog eens, de ander schrikt daarvoor terug

Horeca twijfelt over
verlengen terrasseizoen
Horecaondernemers zijn verdeeld over hoe ze de komende
koude maanden door moeten
komen. De een neemt geen
nieuwe initiatieven om het terrasseizoen te verlengen, de
ander trekt daarvoor zo nodig
weer de portemonnee.
Joost Ariaans
Groesbeek

Ben Wijnhoven van restaurant De
Wolfsberg in Groesbeek ziet voorlopig niets in nieuwe initiatieven
om het seizoen te verlengen. ,,We
denken er zeker over na, maar gezien de situatie die is ontstaan, vind
ik dat te risicovol. Iedereen is toch
wat bang, angstig vanwege het coronavirus. We willen zo weinig
mogelijk risico nemen.”
Hij maakt pas op de plaats, zegt
hij, al waren recente evenementen
in de openlucht succesvol. ,,We kijken hoe het virus zich de komende
weken ontwikkelt. Dan kunnen we
later nog altijd zien. Dit is niet het
juiste moment om uit te pakken
richting herfst en winter. We zijn
qua gevoel terug bij de situatie van
april. Gelukkig mogen we nu nog
open zijn en dat is ook nog steeds
verantwoord. Het zou zonde zijn,
als we weer dicht moeten.”
Rob Jansen, eigenaar van ’t Spijker in Beek, laat de gehuurde
stretchtenten bij zijn hotel-restaurant voorlopig staan. ,,Ik probeer
mensen zo lang mogelijk buiten op
het terras te houden. Ik hoop dat we
in de herfst nog wat lekkere dagen
krijgen. Probleem is dat de coronaregels met de dag veranderen.”
Extra investeringen in verwarming doet hij hoogstwaarschijnlijk
niet. ,,Als ze na een boswandeling
hier willen zitten, dan kan dat nu
nog. Dan drink je een glühwein of
pak je een kop soep. Maar ik kan me
voorstellen dat het niet lekker is om
buiten te zitten als het vriest.”
Bij restaurant De Thornsche Molen in Persingen zijn ze inmiddels
op het slechtere weer voorbereid en

Heumen
helpt horeca
de winter
door: zet
gerust een
tent neer

▲ Pierre Vink van De Thornsche
Molen houdt zijn terras met
windschermen en schaduwdoeken ook bij minder goed weer
comfortabel. FOTO THEO PEETERS

Ik kan me voorstellen,
dat het niet lekker is
om buiten te zitten
als het vriest
—Rob Jansen, ’t Spijker

MALDEN Horecaondernemers in de gemeente Heumen
mogen zonder vergunning op eigen terrein
een tijdelijke overkapping of tent plaatsen
om gasten te ontvangen. Zo kan de door
corona getroffen sector in de herfst en winter mogelijk extra inkomsten binnen zien te

kunnen bezoekers ook met de
nieuwe coronaregels terecht. ,,We
hebben vorige week voor een leuk
kapitaal aan windschermen neergezet”, zegt Pierre Vink. ,,Zijn ze
drie dagen mee bezig geweest. Vorig jaar hebben we schaduwdoeken
geplaatst; die houden ook de regen
tegen en zijn windproof.”
Volgens Vink moet je wat extra’s
doen om de omzet op peil te houden. ,,Zondag kwam de zon niet en
dan zie je dat de omzet in elkaar
stort. Dan hebben we het geluk dat
we binnen voldoende mensen
kunnen hebben. En dat moet ook

krijgen.
De gemeenteraad
heeft dat maandagavond besloten. De
regel geldt tot eind
mei.
Bijna alle raadsleden
stemden voor het voorstel van CDA en VVD.
GroenLinks was verdeeld. Het leverde één
tegenstem op van fractievoorzitter Ineke Gij-

senbergh. Zij wilde aan
de versoepeling koppelen dat
ondernemers zorgvuldig met bijvoorbeeld
terrasheaters om moeten gaan. De rest van
de raad vond dat ondernemers daar best
op gewezen mogen
worden, maar vond het
niet nodig dat zwart op
wit te zetten.

wel, want ik heb veel vaste personeelsleden. Die moet ik kunnen
doorbetalen.”
Wat dat betreft, is hij niet te beroerd extra investeringen te doen.
In warmtestralers bijvoorbeeld, zo-

dat de gasten ook bij lage temperaturen comfortabel zitten. Tussen de
windschermen en onder de schaduwdoeken. ,,Ik wil het eerst even
aanzien maar als het moet, dan bestel ik ze morgen.”

