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Geachte Commissieleden,
Mijn naam is Arjan van Minderhout en ik ben voorzitter van de wijkraad
Vijfhoek, Doelen en Raaks.
Vandaag discussieert u over de sluitingstijden van de coffeeshops. Mij gaat het
slechts om één coffeeshop n.l. “The Lounge “ waar wij als wijkraad in het
recente verleden veel overleg over gehad hebben met Gemeente,
Uitbater/manager van the Lounge, wijkraad en verontruste bewoners.
Een in het recente verleden onder de bewoners gehouden enquête toont die
verontrustheid eenduidig aan.
Kern van het probleem is niet de onwil van de directie van The Lounge om de
overlast weg te nemen of te beperken, maar de onmacht( ondanks stewards op
straat, handhaving door de politie) om de geluidsoverlast in de nachtelijke uren
een halt toe te roepen.
In een wijk waar de bevolking dicht op elkaar woont, leeft en werkt en in een
wijk die bol staat van de culturele activiteiten die soms ook tot laat in de nacht
doorgaan is nachtrust een essentieel gegeven voor de bewoners.
Een ander aspect is de veiligheid op straat gedurende de nachtelijke uren.
Bewoners klagen over een groot gevoel van onveiligheid als men ’s avonds of ’s
nachts naar huis loopt en geconfronteerd wordt met jongeren die op straat, in
auto’s of daarbuiten intimiderend gedrag vertonen.
Dat zijn geen jongeren uit onze wijk en ook geen jongeren die in de kroeg hun
biertje zijn gaan drinken.(volgens Mevr. Van Alphen de natte horeca)
Gezien de bovengenoemde argumenten en alle andere argumenten die
in de collegestukken te lezen zijn(2014/217821) verzoeken ik u dringend om op
grond van uw bevoegdheid, uw verantwoordelijkheid te nemen jegens uw
bewoners en te besluiten om geen ontheffing sluitingstijd voor “The Lounge”
meer te verlenen zodat de overlast ’s nachts tot het verleden behoort.
Ik dank u reeds bij voorbaat voor uw bereidheid om onze bewoners hun
nachtrust weer terug te geven.

