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Door de aankondiging van het indienen van een motie om staand drinken toe te staan
zijn er nogal wat reacties gekomen vanuit de bev\^oners van met name het Jekerkwartier.
Graag wil ik Inhoudelijk reageren namens een significant aantal horecaondernemenrs
uit Maastricht
Wij zijn van mening dat de overlast die wordt veroorzaakt door "staand drinken" niet
meer of minder zal zijn dan bij "zittend drinken".
Er is ook helemaal geen intentie om op elke dag van het jaar een festival sfeer te creëren.
De exploitatie van het zittend terras willen we ten alle tijden bewaken. Er zijn echter
momenten in de week waarop een "staande" exploitatie van een deel van het terras een
toegevoegde waarde heeft.
Uiteraard willen wij duidelijke afspraken maken met bewoners over de toe te passen
spelregels. Wanneer/waar/opwelke wijze ênzovoorL
Tijdens evenementen zoals Prins oetrope, Preuvenemint, wielerronde etc. willen wij de
mogelijkheid behouden om via een evenementenvergunning afwijkend hiervan
afspraken mbt staand drinken te kunnen maken. Zonder eventuele overlast voor
binnenstadbewoners te bagatelliseren wil ik benadrukken dat behoud van cultiiur ook
te maken heeft met behoud van bepaalde evenementen, waarbij het staand nuttagen van
een consumptie in de buitenruimte een goed gebruik is.
'
Graag wil ik u ervan overtuigen dat ik niets liever heb dan de orde en rust voor
binnenstadbewoners te bewaken, maar als wij geen overlast veroorzaken dan zie ik niet
in waarom wij dan kort wordt gehouden in het voeren van een gastvrije exploitatie van
onze bedrijven.
Ik doe een beroep op u om ons niet en masse te beoordelen op het gedrag van het
"stoutste jongetje van de klas", want dat hier regels aan moeten worden verbonden staat
buiten kijf.
Ook wil ik u er graag op wijzen dat grote groepen bewoners en bezoekers van de stad
geen begrip kunnen opbrengen voor deze te strakke regel en dat zij onze mooie
levendige stad met andere ogen zullen bekijken. We moeten er met zijn allen voor
waken dat het bezoek aan een cafe niet nog meer door een negatieve lading wordt
beïnvloed zodat er niet nog meer cafe-bedrijven hun deuren moeten sluiten.
Ook dit is een noodkreet vanuit de horeca, een van de grote peilers waar onze
bourgondische stad op rust Ik hoop dan ook dat de bewoners het zelfde begrip kunnen
opbrengen voor onze situatie zoals wij voor hun situatie hebben.
Met vriendelijke groet.

