
® Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee van De Limburger te lezen 

Verzet in Limburg tegen lockdown zwelt aan: ook horeca opent 

zaterdag de deuren 

Vandaag om 06:00 door onze verslaggevers 

  
n (geanonimiseerd)

Het verzet tegen de lockdown groeit. Naast winkeliers in Limburg die zaterdag hun zaak willen opengooien, zijn 

ook horecaondernemers van plan uit protest de deuren te openen. 

  

In Valkenburg wordt de persconferentie van het kabinet vrijdagavond niet eens afgewacht. Winkels en horeca in het 

Geulstadje gaan vrijdagmorgen al open. Na de watersnood van vorig jaar weten de ondernemers niet meer hoe ze het 

moeten bolwerken. Een langere lockdown is in hun ogen fataal. Zolang de openstelling niet tot ‘wanordelijke 

toestanden’ leidt, is burgemeester Daan Prevoo niet van plan de ondernemers een strobreed in de weg te leggen. Hij 

ziet de actie van de middenstand als ‘demonstratie’ (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220112 95225135). 

Verklaring 

Burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Bergen heeft, net als haar collegafNkan Echt-Susteren, 

aangekondigd wel op te treden tegen ongehoorzame ondernemers. Waarnemend burgemeester Sjraar Cox van 

Eijsden-Margraten vindt dat alle gemeenten op dezelfde manier moeten handhaven. Dus niet in de ene gemeente 

wel, en in de andere niet. 

(geanonimiseerd)

    

   

imburgse burgemeesters steunen ondernemers in roep om versoepeling coronabelei 

maatschappij gebeurt’ (https://www.limburger.nl/cnt/dmf2022012._96695985) 

De burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg komen donderdag met een gezamenlijke verklaring over de 

‘handhaving. 

Noodkreet 

Toezicht en handhaving op winkels die opengaan terwijl nog sprake is van een lockdown is een bevoegdheid van de 

burgemeesters, laat een woordvoerder namens gouverneur Emile Roemer weten. Voor Roemer is alleen een rol 

weggelegd als de openbare orde in het geding komt. 

Ook horecaondernemers willen een statement maken richting overheid en een noodkreet slaken. In Roermond en 

Venlo hebben kroegbazen en restauranthouders aangekondigd zaterdag weer gasten te ontvangen. Hun 

branchegenoten in Maastricht en het Heuvelland zijn dat eveneens van plan, z 

Horeca. Zijn colleg n Sittard gaat haar leden niet aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid. 

„Iedereen moet zelf afwegen of hij een risico op een boete wil lopen.” 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Lees 00 

(https://Iwww.limburger.nl/cnt/dmf20220112 97718230) 

  

Op initiatief van Vaals sturen de gemeenten in Zuid-Limburg een gezamenlijke brief naar het kabinet waarin 



gevraagd wordt om de geldende coronamaatregelen te versoepelen, zodat ondernemers niet ten onder gaan aan de 

lockdown. Die oproep krijgt mogelijk landelijke navolging na een vergadering van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten vandaag. 
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