
 

    

    

    

Vragen tbv het vragenhalfuurtje voor raadsleden in de raad van 9 oktober 2014 

 

Voorzitter, 

 

In Harderwijk is onder horecaondernemers en uitgaanspubliek commotie ontstaan nadat 

horeca ondernemers met horeca ondernemingen in de hoek Vijhestraat/Bruggestraat  op 

woensdag 1 oktober een brief ontvingen van de gemeente waarin staat dat er geen alcohol 

meer op straat genuttigd mag worden door klanten bij zaken zonder terrasvergunning. Zowel 

ondernemers als klanten zijn in overtreding als er wel alcohol genuttigd wordt op straat. De 

aanleiding van de brief is volgens de gemeente dat er klachten zijn m.b.t. overlast.  

 

De betreffende horecaondernemers geven aan dat deze brief volkomen onverwachts komt. 

Ook de politie heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn van deze brief waarin o.a. staat dat 

de politie zal gaan handhaven ten aanzien van het drinken van alcohol op straat. De politie 

heeft overigens ook aangegeven dat er de laatste tijd steeds meer mensen op straat staan 

waardoor het lastig te traceren is bij welk café een klant “hoort” waardoor het voor de politie 

moeilijker is om te handhaven. Stadspartij Harderwijk Anders vindt het uiteraard belangrijk 

dat regels nageleefd worden, vooral als het gaat om preventie van alcoholmisbruik onder 

jongeren. 

 
Duidelijk is echter ook dat in de samenleving veel weerstand/onbegrip is over de huidige 
maatregelen, binnen 24 uur hebben ruim 2000 mensen hun steun betuigd aan een facebook 
initiatief dat zich richt tegen de afgekondigde maatregelen. Een signaal waar niet zomaar 
aan voorbij mag worden gegaan volgens ons. 
 

Naar aanleiding van de brief van 1 oktober heeft Stadspartij Harderwijk Anders de volgende 

vragen: 

1. Kunt u aangeven vanuit welke hoek de klachten van overlast komen? 

2. Kunt u aangeven waardoor de klachten van overlast juist nu komen? In de brief wordt 

een verband gelegd tussen het rookverbod maar dat is al een aantal jaren van kracht. 

3. Klopt het dat er eerder in het zogenaamde KVU (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan) 

overleg WEL gesproken is over roken in horecazaken, schenken van alcohol aan te 

jonge jongeren en het gebruik van glas buiten maar NIET over het drinken van 

alcohol op straat door klanten van horecazaken zonder terrasvergunning? 



4. De afgevaardigden van Koninklijke Horeca Nederland geven aan dat zij  alternatieve 

oplossingen c.q. verbeteringen weten. Heeft u overleg gehad met de horeca 

ondernemers om te zien of de situatie op andere manieren opgelost kan worden? 

5. Is uw college het eens met onze opvatting dat de werkelijke problemen liggen in 

binnen roken, alcohol schenken onder de 18 en gebruik van glas op straat en dat 

daar nog onvoldoende op gehandhaafd wordt? 

6. Is het college met het ons eens dat met de gekozen aanpak de goeden onder de 

kwaden lijden en ondernemers getroffen worden die zich juist wel aan de regels 

houden? 

7. Hoe ziet uw college de uitvoering van de in brief genoemde maatregelen in het geval 

van grote evenementen als Aaltjesdag, Koningsdag etc. die grotendeels op straat 

worden gevierd? 

8. Is uw college bereid om (opnieuw) in gesprek te gaan met de betreffende 

horecaondernemers om te komen tot structurele verbeteringen en oplossingen met 

aandacht voor de vrijheden van ondernemers en bezoekers die zich wel aan de 

regels houden? 

 

 


