
Horeca in het centrum krijgt extra ruimte 
 

Horeca in het centrum van Valkenburg krijgt (tijdelijk) extra ruimte. Voor het benutten van 
deze ruimte werd een opdeling gemaakt van 2 subcategorieën: 
· Ondernemers aan pleinen 
· Ondernemers niet aan pleinen  

 
Uitgangspunt: Het centrum blijft voor hulpdiensten, voor bewoners van het centrum en voor 
het onderhoud van de openbare ruimte bereikbaar. 

 
 

Ondernemers aan pleinen 

Ondernemers aan pleinen kunnen − binnen het aangewezen vlekkenplan – hun terrassen 
intekenen en hun plan aanleveren bij de gemeente. Deze initiatieven vereisen een 
maatwerkoplossing. Alle initiatieven worden afgestemd met de gemeente en ondernemers 
volgen de gemeentelijke richtlijnen op. 

Ondernemers niet aan pleinen 

Horecaondernemers die niet gelegen zijn aan pleinen kunnen hun plan aanleveren bij het 
ondernemerscollectief. Contactpersonen van dit ondernemerscollectief zijn Lars Dorren en 
Jan Peters (lars@hotelriche.nl). Het ondernemerscollectief krijgt − indien zij een gedragen 
plan uitwerken − tijdelijk meerdere pleinen toegewezen. De terrassen moeten binnen het 
aangewezen vlekkenplan ingetekend worden. Alle initiatieven worden afgestemd met de 
gemeente en ondernemers volgen de gemeentelijke richtlijnen op. 
 
Richtlijnen van toepassing bij gebruik extra ruimte centrum Valkenburg 
· Werk binnen het aangewezen vlekkenplan de terrasuitbreiding uit; 
· Geef – indien van toepassing – in het plan aan hoe de bezoekersstromen voor afhalen 

en de bezoekersstromen die gepaard gaan met de openstelling van het terras op 
voldoende afstand kunnen blijven; 

· Hanteer de huidige openingstijden; 
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· Voor ondernemers aan pleinen geldt dat de terrasuitbreiding logistiek gerealiseerd 
moet worden vanuit de eigen horecagelegenheid; 

· Richt terrasuitbreidingen op een nette manier in (met eenduidige parasols, stoelen, 
tafels, etc.); 

· Zorg dat het plaatsen van elektrische verwarming aan parasols op een brandveilige wijze 
gebeurt en dat de elektrische verwarming brandveilig is. Dit is toegestaan mits de 
installatie- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant worden gehanteerd; 

· Voor het gezamenlijk plan vanuit het ondernemerscollectief geldt dat foodtrucks niet 
zijn toegestaan; 

· Creëer toiletvoorzieningen vanuit de bestaande mogelijkheden; 
· Plaats geen meubilair of inrichting in de vluchtroutes en voor nooduitgangen; 
· Zorg dat de aanrijroutes voor de hulpdiensten vrij blijven; 
· Zorg dat brandkranen rondom 1 meter vrij blijven (te herkennen aan een ijzeren ovale 

of rechthoekige deksel met het opschrift ‘brandkraan’ of ‘hydrant’); 
· Terrasuitbreidingen zijn toegestaan tot 1 september, met eventueel ruimte voor 

verlenging. 
 
Vlekkenplan 

 



 

 

Walramplein   

Ter beschikking voor het ondernemerscollectief 

Op het Walramplein mag de ruimte tussen het “gele voetpad” vanaf de Jan Linders en Het 
Bat in gebruik worden genomen, behalve de eerste drie parkeervakken vanaf het “gele 
voetpad” richting de Geul. Deze worden gebruikt als taxistandplaats/laad&losstrook. Alle 
ruimte tussen de bomen aan weerszijden van het plein en de nieuw geplaatste bankjes aan 
de zijde van de Geul mogen worden benut. 
 
Bogaardlaan  

Ter beschikking voor Lunchroom & ijsmakerij Botterweck en Lunchroom de Bongerd 

Aan de Bogaardlaan mag tussen de kademuur en goot de ruimte benut worden. Dit tussen 
de St. Pieterstraat & Geulpoort. 
 
Theodoor Dorrenplein  

Ter beschikking voor Brownies & Downies, Caffè Gusto, Cup & Vino, De Michiel Bistro Bar, 
Brasserie America en Bistro Beleef 

De huidige zomerterrassen blijven gehandhaafd. Als extra komt hier het rood en grijs 
beklinkerde stuk bij. De goot rondom kan hier als grens worden aangehouden, maar dan 1,5 
meter naar binnen. 
 



Dr. Erensplein  

Ter beschikking voor het ondernemerscollectief  

Het geasfalteerde stuk en deel sierbestrating wat diagonaal bestraat is mag worden 
gebruikt. Wel dient in het verlengde deel van de Louis van de Maassenstraat 1.5 meter 
afstand naar binnen toe te worden gewaarborgd. 
 
Casinoplein  

Ter beschikking voor Proeflokaal Leeuw aan de Brug en Restaurant Aan de Linde. 

Het hele plein mag in gebruik worden genomen. De brug over de geul kan worden 
afgesloten met afzetlint. 
 
Plein Holland Casino 

Ter beschikking voor Holland Casino 

Het aangegeven ‘balkon’ kan worden ingericht als terras. 


