












16. We gaan in gesprek met de burgermeester wat wilt u hem nog op het hart drukken?  
Of heeft u nog een andere opmerking?
27 antwoorden

Handhaven en terugbrengen nacht horeca

Luisteren naar bewoners en wijkraad m.b.t. de overlastproblematiek. Vaart zetten achter te nemen  

maatregelen en nachthorecamogelijkheden buiten het centrum verruimen en actief stimuleren.

Waarom zijn bewoners geen partij

Handhaaf de regels die gelden. Zowel op straat als vanuit de vergunningen

Ik woon in de Morinnesteeg, door het afsluiten heb ik na 16 jaar eindelijk wat meer rust. Geen gegil  

meer voor de deur, zaken worden minder stuk gemaakt, en er wordt minder geplast en gekotst. Voor  

ons dus fijn maar het symptoombestrijding en de overlast waaiert dus uit naar andere straten. Zelf  

heb ik en had ik (voor het hek ook al) veel overlast van de dreunende muziek van een aantal clubs.  

Meestal komen we er in overleg uit, maar ik moet wel altijd aan de bel trekken en slaap nog steeds  

met oordoppen. Ik ben groot voorstander van altijd in overleg gaan mee elkaar en weet ook dat  

mensen ergens naartoe moeten kunnen voor hun plezier. Denk wel dat de gemeente voor  

betere/meer handhaving, betere checks op geluidsnaleving en het beter laten schoonmaken van de  

straat zou kunnen zorgen. Groet

In de Haarlemse gemeenteraad zouden plannen bestaan om de mogelijkheden voor nachthoreca uit  

te breiden. Geldt dat ook voor de Smedestraat of wordt de Smedestraat daardoor juist ontlast  

(bijvoorbeeld door faciliteiten elders te openen)?

Meer optreden tegen achterlijk geschreeuw en coke snuiven op straat en graag minder overlast  

hebben van de kroegen.

- Door in onze wijk steeds meer woningen te bouwen wordt één van de dichtbevolkte wijken van  

Haarlem gecreëerd. Dat is een bewuste keuze van de Haarlemse politiek. Dat wonen en nachthoreca  

niet goed mengen moet toch bekend zijn, waarom dan toch deze keuze?



- Het beleid van de afgelopen jaren geeft me als bewoner soms het gevoel alsof we andere, of  

minder recht op een rustige en veilige leefomgeving hebben dan andere inwoners van de stad. Hoe  

ziet u dat?

Ik vind dat de gemeente op moet komen voor de belangen van hun burgers, niet alleen het belang  

van de ondernemers van de stad. De Smedestraat en het centrum is en wordt steeds meer een  

woonwijk. Daar moet de gemeente het beleid een duidelijk op voeren.

Nachthoreca hoort in deze tijd niet meer de binnenstad. Handhaving is ondoenlijk met zulke grote  

aantallen mensen die onder invloed zijn. Lees de kranten en gebruik voorbeelden uit andere steden  

en andere landen waar nachthoreca naar buitenlocaties is verplaatst.

Ik ben niet tegen nachthoreca maar wel in het bewoonde centrum van de stad. Het geeft een grote  

concentratie van mensen die soms niet meer voor rede vatbaar zijn. Kort geleden moest de potitie  

eraan te pas komen om een ambulance door te laten. Verplaatsing naar de rand van de stad lijkt een  

oplossing

Wij wonen hier nu 11 jaar, in het verleden werd er gewerkt met susteams. Deze werkte heel goed.  

Door de huidige nachthoreca/ openingstijden geven we mensen de mogelijkheid om tot diep in de  

nacht te drinken en drugs te gebruiken met alle gevolgen van dien. Ik vind dat de we deze mensen,  

als is het tegen zichzelf, ook moeten beschermen. De gemeente is nu bezig met het creëren van  

meer woningen, het is nu echt niet leefbaar genoeg om blije mensen te krijgen in de binnenstad. Ik  

kan me voorstellen dat meer mensen laten wonen in een bepaalde plek in de stad ook de  

verplichting maakt om dit leefbaar en prettig te maken. (waarbij in de stad absolute stilte natuurlijk  

onzin is) Andere gemeentes zullen ook met deze problematieken te maken hebben, kunnen we hier  

van leren.

Ik vind het nogal heftig dat mensen die hier niet wonen en hier in feite weinig te zoeken hebben,  

week in week uit de buurt omtoveren tot een soort festivalterrein. Groepjes luid pratende mensen  

marcheren de hele nacht door de straat. De volgende dag ziet de straat er niet uit, met links en  

rechts troep, plassen braaksel en sporen van vernieling. We zijn niet tegen de horeca in het centrum  

en een beetje overlast nemen we voor lief, maar de mate waarin dit nu het geval is, is niet meer goed  

te praten.

Ik woon al 49 jaar in deze woning, maar de overlast die we nu ervaren gaat alle perken te buiten. Ik  

kan me niet heugen dat ik de afgelopen maanden 1 nacht heb doorgeslapen. Wij slapen aan de  

straatkant en overwegen zelfs om de badkamer en de slaapkamer om te ruilen, maar het is toch te  

zot voor woorden om onszelf in de schulden te steken omdat andere mensen zich niet kunnen  

gedragen. Het is ook gewoon onveilig op straat. Afgelopen zondagochtend vond ik 3 cocaïne  wikkels 

voor onze voordeur. Een heel onveilig gevoel dat mijn eigen kinderen thuis moeten komen en  er 

staan mensen voor je deur te snuiven. Als binnenstadbewoners betaal je de hoofdprijs voor alles.  

Fietsen stallen, auto parkeren, geen bezoekerspas. Je krijgt bijna het idee dat je de uitverkorene bent  

om hier te mogen wonen, totdat het nacht wordt dan lijkt het wel of je in de ghetto leeft. En dan nog  

iedere ochtend vroeg de veegwagen door de Smedestraat. Eerst lig je de halve nacht wakker van al  

het geschreeuw, geruzie en meer gedoe en vervolgens als je net in slaap valt komt de veegwagen.

Laat de horeca bazen hun eigen troep opruimen. Ik ben het echt spuugzat!

Serieuze handhaving!!!

De omvang en aard van de aanwezige horeca in de Smedestraat past niet in de omgeving van 

een  WOONwijk.



Dat er meer naar de horeca gekeken is, maar er hier mensen meer last van hebben. Het is echt 

de  omgekeerde wereld. Er is gekeken naar de veiligheid van de mensen die uitgaan, dan voor de  

bewoners.

Ik woon al 60 jaar in deze woning en ik heb nog nooit zoveel narigheid meegemaakt als in de laatste  

paar jaar. Ik ben sinds kort een alleenstaande vrouw van 80 jaar en op het moment dat het donker  

wordt durf ik niet meer naar buiten. Als het gaat schemeren sluit ik mijn gordijnen want anders  wordt 

er op de ramen gebonsd, of ze duwen hun blote kont tegen het raam. Er gaan geruchten over  24 

uur nachthoreca, maar ik mag toch hopen dat dat niet doorgaat. Anders moet meneer Wienen  maar 

een week van woning ruilen met mij.

Aub de horeca niet 24 uur open laten zijn en luisteren naar de zorgen van de bewoners die te maken  

hebben met de overlast (kots dat s'ochtends vroeg op de stoep ligt en plassende mannen voor je  

deur)

Door het afsluiten van de stegen in er nu meer overlast op andere plekken in de Smedestraat. Het  

probleem heeft zich gewoon verplaatst.

Ik ben niet tegen uitgaans gelegenheden in de binnenstad. De levendigheid ervan is juíst de rede 

dat  ik er woon. Wel mag het meer gespreid verdeeld worden en meer divers aanbod ontstaan (lees:  

binnenstad voornamelijk kroegen/cafés en bij alternatief voor goede muziek/dans plekken zijn  

uitpuilende kroegen het gevolg, waardoor de helft van de bezoekers op straat hangt). Maak het OOK  

aantrekkelijk elders. Daarnaast zijn dronken mensen uit de kroeg die half op straat hangen echt vele  

malen erger dan een club, waar mensen gewoon leuk binnen dansen.

Hoe de smedestraat word afgesloten is onveilig. De blokkade zou beter, dicht bij de buxys geplaatst  

kunnen worden. Dan houd je de mensen meer bij de horeca en minder op de straat (voor onze  

deuren) waar ze met fietsen gooien, wild poepen/plassen enzovoort. Daarnaast kan er nooit een  

brandweer of ambulance veilig bij ons voor de deur komen op vele nachten van de week, dat voelt  

verschrikkelijk onveilig.

Horecazaken zelf zijn niet het probleem: Er is geen spreiding en variatie in aanbod. Er staat teveel  

druk op de Smedestraat omdat andere nachthoreca verdwenen is en nieuwe plekken geen kans  

krijgen. Decentralisatie is de oplossing. Uitgaan hoort bij zelfexpressie van jonge mensen. Geef  

meer ruimte aan diverse soorten van uitgaan verspreid over de stad en dan zal de Smedestraat ook  

leuker worden en minder overlast geven.

Diverse uitgaansgelegenheden zijn belangrijk voor de stad, maar de leefbaarheid van bewoners in  

het centrum net zozeer

Verplaatsing nachtelijke horeca uit woongebied. Handhaving op samenscholing voor de cafés.  

Rookverbod voor cafes

Alvast bedankt

Nachthoreca op deze manier hoort niet meer in het middeleeuwse cultureel/historische hart van de  

binnenstad. De toegangspoort tot een van Nederlands mooiste pleinen is bezaaid met peuken, kots  

en urine en 's nachts met dronken, gillende mensen. Harde nachthoreca is belangrijk maar niet in het  

historisch centrum dat ook een woonbestemming heeft.

Mensen staan urenlang na middernacht, extreem dronken, slaan flessen kapot, trekken planten  

tevoorschijn en schreeuwen zo hard mogelijk tot 3 uur 's nachts. De politie staat daar soms, heeft



geen effect en doet niets - cafés zetten tafels neer waar mensen aan kunnen staan en de hele straat  

wordt een festival voor cocaïne en urineren.

Na sluitingstijd de extra felle verlichting aan


