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Geachte mevrouw, heer,
De gemeente Gooise Meren heeft haar horecabeleid geactualiseerd. Het gaat in horecabeleid om heel
uiteenlopende aspecten, zoals de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, levendigheid, veiligheid
en naleving van wet- en regelgeving maar natuurlijk ook ondernemerschap en gastvrijheid.
Bij het actualiseren van ons horecabeleid hebben we de ervaringen en kennis van horecaondernemers
en inwoners benut middels diverse gesprekken en bijeenkomsten. Daarnaast is een kerngroep nauw
betrokken bij het proces, met een brede vertegenwoordiging van o.a. ondernemers en inwoners uit de
verschillende kernen, de politie, Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente.
Inmiddels is het geactualiseerde horecabeleid van de gemeente Gooise Meren in concept klaar. Het
concept is online beschikbaar via: https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-enprojecten/dossier/horecabeleid-gooise-meren.html
Bijeenkomst
Voor geïnteresseerden wordt op woensdagochtend 8 mei het concept horecabeleid gepresenteerd.
Tijdens deze informatieve bijeenkomst wordt het proces en het geactualiseerde beleid toegelicht.
Vervolgens is er per kern een tafel waar ondernemers en inwoners vragen kunnen stellen en met elkaar
in gesprek kunnen gaan over het geactualiseerde beleid.
De bijeenkomst begint om 10:00 uur op woensdag 8 mei en vindt plaats in het gemeentehuis van
Gooise Meren in Bussum. De organisatie van deze ochtend is een samenwerking van de kerngroep, de
gemeente en Seinpost Adviesbureau.
Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail naar
SecretariaatMensEnOmgeving@gooisemeren.nl
Als u nog vragen of opmerkingen hebt dan kunt u contact opnemen met mw. G. van Bijleveld,
beleidsadviseur Economie, recreatie en toerisme.
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Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
mw. G. van Bijleveld
Beleidsadviseur Economie, recreatie en toerisme
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