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Inleiding 

In het horecaconvenant maken horecaondernemers, politie, Openbaar Ministerie (OM) en 

gemeente afspraken met elkaar over onder meer toelatingsbeleid in de horeca, drugs- en 

wapenvrije horeca, verantwoord alcoholgebruik, geluidsoverlast, etc. Dit zijn afspraken die 

dermate van belang zijn dat bij de evaluatie alle belanghebbenden betrokken dienen te worden. 

In het convenant zijn ook afspraken opgenomen over verruimde sluitingstijden (via een 

ontheffing) van de loketverkoop. Naar aanleiding van klachten van omwonenden zijn hierover 

raadsvragen gesteld. 

 

Op 12 september 2016 is de raad door het college geïnformeerd over de start van de evaluatie 

van het horecaconvenant en de wijze waarop wij de burgers, horecaondernemers en politie 

bij de evaluatie betrekken. In september en begin oktober hebben er gesprekken 

plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van horecaondernemers, politie en een aantal 

directe omwonenden. Op 24 oktober 2016 is er voor iedereen een ideeën 

carrouselbijeenkomst gehouden met betrekking tot wonen, werken en uitgaan in de 

binnenstad van Doetinchem.  De burgemeester was bij deze inspraakavond aanwezig. 

Raadsleden konden deze avond als toehoorder bijwonen. Hieronder worden de eerste 

resultaten van de evaluatie weergegeven. 

 

1.1 Inbreng van de voorgesprekken en inspraakavond/ideeën carrouselbijeenkomst 

 

1.1.1 Algemeen 

Algemeen werd inbracht dat er duidelijke en heldere regels gemaakt moeten worden. 

Regels die snel gewijzigd of aangepast kunnen worden door landelijke / lokale 

ontwikkelingen. De wens is niet te veel beperkingen op te leggen maar wel duidelijk te 

maken waar de verantwoordelijkheden liggen en tot welke gebied. 

  

1.1.2 Openingstijden horeca 

In de Apv zijn sluitingstijden opgenomen voor de horeca binnen en op terrassen. In het 

convenant zijn de tijden opgenomen gedurende welke de horeca (extra) open mag zijn met 

een ontheffing. Wat vinden burgers, horeca en politie van de huidige sluitingstijden en 

ontheffingstijden? Alle partijen zijn het erover eens de huidige sluitingstijden (inclusief het 

eenrichtingsverkeer na 02:00 uur d.w.z. na 02:00 uur geen toegang meer tot de horeca 

alleen nog de horeca verlaten) en ontheffingstijden geen aanpassingen behoeven. 

Het publiek is helemaal ingesteld op de huidige tijden. Om 02.00 uur zijn de mensen binnen, 

de straat leeg, de terrassen schoon. De uitloop verloopt vervolgens gefaseerd. 

Doordeweeks is het rustig. De wens is wel de tijden van de terrassen gelijk te laten lopen 

met de sluitingstijd van 02.00 uur. 

 

1.1.3 Overlegstructuren 

Overlegstructuren en inspanningsverplichtingen van politie (bijvoorbeeld extra politie-

inzet), van horecaondernemers (horecaontzeggingen systeem), OM en gemeente moeten 

geborgd blijven in het convenant.  
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1.1.4 Loketverkoop 

De politie wil met het oog op de openbare orde en veiligheid de sluitingstijden 

loketverkoop graag gelijk houden. Vanuit horeca- en bewoners bestaat de wens de 

loketverkoop buiten eerder te sluiten maar loketverkoop binnen langer toe te staan.  

 

1.1.5 Evenementen 

Alle partijen zijn het erover eens dat evenementen thuis horen in een levendig centrum. 

Maar kritisch kijken naar de omvang en de mate van overlast van bepaalde evenementen en 

naar de balans tussen horeca en evenementen. Wat past wel en wat past niet in het 

centrum van Doetinchem! 

 

1.1.6 Cameratoezicht 

Cameratoezicht werd door alle partijen als idee naar voren gebracht. 

 

1.1.7 Fietsenoverlast 

Veel opmerkingen bij alle partijen over overlast door fietsen. 

 

1.1. 8 Overige punten 

Door bewoners zijn er ergernissen naar voren gebracht over geluidsoverlast door 

bladblazers, kerkklokken en het legen van containers. Verder wezen bewoners op het 

gevaarlijke kruispunt Grutstraat/Kapoeniestraat. Politie gaf aan grote waarde te hechten aan 

beveiligers bij de deur. Daarnaast waren er opmerkingen over leegstand, de balans tussen 

horeca en evenementen, de wens tot meer toezicht op jeugd. 

 

1.2 Inbreng waar al iets mee gedaan is 

Een aantal punten die zijn ingebracht tijdens de inspraakavond zijn in een andere context al 

opgepakt door de gemeente, bijvoorbeeld het punt over overlast door fietsen. Voor het eind 

van 2016 zijn er aan de kop van de Grutstraat 25 extra fietsparkeerplekken gerealiseerd. 

In 2017 komen er, in het kader van het aanvalsplan Binnenstad, nog een flink aantal fietsplekken 

bij. De exacte plekken zijn nog niet bepaald, maar er zal bij deze keuze daarvan ook rekening 

gehouden worden met het fietsparkeren in de avonden en de nacht. 

  

Ook worden in het aanvalsplan Binnenstad de ervaringen en ideeën over het tegengaan van 

leegstand en de balans tussen evenementen en horeca meegenomen. Het volume en de 

eentonigheid van de muziek is bij de organisatie van de ijsbaan onder de aandacht gebracht. 

 

Jeugdtoezichthouders zijn er al. Zij maken onderdeel uit van het Jeugdinterventieteam (JIT). De 

jeugdtoezichthouder worden, daar waar nodig, ingezet op uitgaansavonden/-nachten en 

evenementen.  

  

1.3  Inbreng waar niets mee gedaan kan worden 

Voor de ergernissen over geluidsoverlast door bladblazers, kerkklokken en het legen van 

containers is vooralsnog geen oplossing. Hierbij loopt men tegen het belang van vaste winkel- 

en bezorgtijden aan en de noodzaak bepaalde werkzaamheden buiten deze tijden te verrichten. 

Wel wordt gekeken naar andere vormen van afvalverwerking. 
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De verkeersituaties Grutstraat/Korte Kapoeniestraat/Walstraat  is al eerder bekeken en 

onderzocht. Gelet op aard en omvang van het verkeer en de beperkte ruimte zullen daar geen 

verdere fysieke maatregelen getroffen worden. De verlichting aan de Walstraat wordt 

daarentegen binnenkort wel aangepast.  

 

Bijlagen 

Inbreng carrouselbijeenkomst van 24 oktober 2016 

 

AM./ 

d.d. 21 december 2016 

 

 


