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Tijdelijk terras café Fokus in Koekoekstraat
Door het coronavirus heeft het kabinet besloten tot strenge maatregelen om zo het aantal besmettingen onder
controle te krijgen. Eén van deze maatregelen is het sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden en terrassen.
Horeca en werkgelegendheid
De horeca is hierdoor hard getroffen. De gemeente
Utrecht vindt het belangrijk dat de horecaondernemers
perspectief houden op omzet en dat ze hun
werkgelegenheid kunnen behouden. Er wordt gekeken
naar mogelijkheden de terrassen tijdelijk te openen.
Buiten is de ventilatie beter dan binnen, waardoor er
minder kans is op besmetting. Ook is het buiten
minder moeilijk om afstand te houden. Bovendien
creëren terrassen extra ruimte voor ontmoeting; in het
bijzonder ook voor mensen die alleen buiten anderen
durven te ontmoeten.
Tijdelijk extra terrasruimte
De gemeente heeft in 2020 tijdelijk extra terrasruimte
mogelijk gemaakt in de vorm van een
gedoogconstructie. Voor 2021 worden opnieuw
tijdelijke terrassen en tijdelijk grotere terrassen
mogelijk, deze keer door een tijdelijke vergunning.
Uiteraard moet eerst de lockdown voor de horeca
worden opgeheven. Het is ook aan de ondernemers
zelf of ze voldoende potentie zien in deze terrassen.
De gemeente heeft ‘tijdelijk’ gedefinieerd als ‘zolang
de Coronamaatregelen gelden’. Sowieso eindigt het
terrassenseizoen op 1 november 2021.
Café Fokus
Café Fokus in de Koekoekstraat had in 2020
toestemming voor een tijdelijk terras met 4 tafeltjes
met elk 2 stoelen. Het terras is echter niet geplaatst. In
2021 wil café Fokus graag de tijdelijke vergunning
aanvragen voor dit terras. In de betreffende
beleidsregel die de gemeente gebruikt voor toetsing
van de vergunningaanvraag, is opgenomen dat hier
voor woonlocaties voldoende draagvlak voor moet zijn
onder omwonenden.

Dit draagvlak kan ertoe leiden dat de vergunning wordt
verleend, geweigerd of onder voorwaarden wordt
verleend. Zoals afspraken vastleggen met de buurt.
Buurtgesprek
Om dit draagvlak te inventariseren organiseert de
gemeente Utrecht een onlinegesprek met direct
omwonenden in de Koekoekstraat en de Nieuwe
Koekoekstraat op 30 maart, 19.30 uur. U kunt zich
hiervoor aanmelden via noordoost@utrecht.nl. Wij
sturen u dan tijdig de link voor het online gesprek toe.
Tijdens deze bijeenkomst zet de gemeente de
procedure voor de tijdelijke terrasvergunning uiteen,
daarna licht de ondernemer van café Fokus haar plan
toe. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over
dit initiatief. De uitkomst van dit gesprek betrekt de
gemeente bij het beoordelen van de tijdelijke
vergunning aanvraag van café Fokus.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maarten Grienberger van Wijkbureau Noordoost, via
telefoonnummer 14 030 of noordoost@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied:
Koekoekstraat 3 t/m 33 en 2 t/m 32; Nieuwe Koekoekstraat 49 t/m 83 en 16 t/m 36
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