
INTENTIEVERKLARING

De ondernemers van horeca- en eetgelegenheden in het centrum van Boxmeer

De gemeente Boxmeer

Politie Brabant Noord, district Maas en Leijgraaf, team Boxmeer

Wijkraad Boxmeer centrum

Overwegende dat zij gezamenlijk verantwoording dragen voor het bieden van een
kwalitatief goede en veilige uitgaansomgeving in het centrum van Boxmeer;

dat in het uitgaansgebied enkele horecagelegenheden liggen die veeljongeren
aantrekken, met name op de vrijdag- en zaterdagavonden/-nachten;

dat gelet op dit grote aantal jongeren in een compact uitgaansgebied de overlast relatief
geríng is maar dat voor de omwonenden en bedrijven, die wekelijks overlast danwel
schade ervaren en/of te lijden hebben onder o.m. geluidsoverlast, zwerfafval, wildplassen
etc,, er sprake is van een ongewenste situatie.

Stemmen in met

Plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan cent!-um Boxrnee¡-.

Dit plan van aanpak bevat een aantal gezamenlijke concrete maatregelen die
rechtstreeks betrekking hebben op de kwaliteit in het algemeen en de veiligheid in het
bijzonder, van het uitgaansgebied in het centrum van Boxmeer.

Klachten:
Bij gemeente, politie en wijkraad Boxmeer centrum komen regelmatig
klachten/meldingen binnen over het uitgaanspubliek van de horeca- en eetgelegenheden
in het centrum van Boxmeer. De klachten/meldingen variëren van geluidsoverlast,
wildplassen, zwerfvuil en intimiderend gedrag.

Enquête:
De klachten hebben ertoe geleid dat de wijkraad Boxmeer Centrum een vragenlijst onder
haar inwoners heeft verspreid om een beter beeld te krijgen van hoe deze overlast
ervaren wordt.

Uitslag enquête:
Uit de enquête kwam naar voren, mede aan de hand van ervaringen en klachten, dat de
meeste (over)last ervaren wordt van geluid (zowel vanuit de horecagelegenheden als
vanuit het uitgaanspubliek), zwerfvuil en wildplassen en overmatig drankgebruik.

Maatregelen:

Overleo en informatie horeca/oemeente/politie/wiikraad.
Er komt tenminste 2 x per jaar een structureel overleg tussen voornoemde paftijen over
de stand van zaken en tevens continue uitwisseling van relevante informatie tussen alle
partijen om ongewenste ontwikkelingen in het uitgaansgebied vroegtijdig aan te kunnen
pakken.



Huisregels.
De in de horecagelegenheden geldende huisregels worden door dezelfde
horecaondernemers onder de aandacht gebracht van de bezoekers en toegepast. in
voorkomende gevallen wordt hierover door de horeca gecommuniceerd met ouders.
Speciaal punt van aandacht is het alcoholverbod voor personen onder de 18 jaar.
Overtreding van de huisregels wordt doorgegeven aan de politie en/of de straatcoaches
indien het vermoeden bestaat, dat daardoor enige vorm van overlast buiten de
onderneming zal worden voortgezet.

Overlast gevende groepen.
De gemeente overlegt, samen met betrokken partners de integrale aanpak van de
overlast gevende jeugdgroepen/jongeren. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar een
juiste afstemming m.b.t. preventieve en repressieve aanpak (openbare orde).

Toezicht.
Voor de uitvoering van dit plan van aanpak is de inzet van politie, horecaondernemers en
straatcoaches noodzakelijk. De horecaondernemers signaleren overtreding van de
openbare orde danwel overlast gevende situaties in de publieke ruimte en waarschuwen
de politie en de politie is in de buurt en treedt op tegen oveftredingen en overlast
gevende situaties specifiek op vrijdagavond-/nacht en zaterdagavond-/nacht.
Daarnaast ondersteunen de beveiligers van de horecaonderneming de politie tot een half
uur na sluitingstijd bíj (dreigende) ongeregeldheden en overlast gevende situaties in de
nabijheid van de horecaonderneming.

Lokale en collectieve horecaontzegq inq.
De horecaondernemers in het centrum van Boxmeer kunnen bezoekers die overlast
veroorzaken de toegang tot de eigen lokaliteit voor bepaalde tijd ontzeggen. De
ondernemers zullen gezamenlijk bezien in welke gevallen en op welke wijze bij een lokaal
toegangsverbod automatisch een toegangsverbod voor bepaalde tijd wordt opgelegd voor
alle genoemde lokaliteiten. De politie wordt in kennis gesteld van opgelegde lokale en
col lectieve toega ngsverboden.

Gebiedsverbod.
De burgemeester kan aan overlast gevende personen in het uitgaansgebied een
gebiedsverbod opleggen van 2 weken met een verlengingsmogelijkheid naar B weken
Hierop wordt toegezien door de politie en de straatcoaches.

Geluidsoverlast.
In het uitgaansgebied zal bij wijze van pilot op een 3-tal locaties een permanente
geluidsmeter worden geïnstalleerd. Tijdens deze pilot wordt periodiek (elke 2 maanden)
de rapportage beoordeeld en wordt onderzocht of de bron (bij overschrijding) herleidbaar
is, De constateringen worden in het pilotjaar met partijen besproken.
De resultaten van de rapportages zullen uiteindelijk leiden tot concrete afspraken tussen
partijen over te nemen maatregelen.
Tussentijds zal de bestaande regelgeving (APV en activiteitenbesluit m.b,t. geluid) blijven
gelden v.w.b. overschrijdingen van geluid vanuit de lokaliteit.

Zwerfafval.
De gemeente maakt afspraken met de droge horeca om overlast door zwerfafual (ook
vanuit droge horeca buiten het uitgaansgebied) in de omgeving te voorkomen. De politie
ziet toe op het in acht nemen van de sluitingstijden en het niet mogen nuttigen van
alcoholhoudende drank in de droge horeca,

Alle horecaondernemers zorgen voor het opruimen van zwerfafval, glas of bekers in de
directe omgeving van hun lokaliteit.

Wildplassen.



Bij grotere evenementen wordt door de horecaondernemers zorggedragen voor afdoende
toiletten en plaskruizen.
Buiten de evenementen zullen politie en straatcoaches extra alert zijn en optreden tegen
wildplassen.

Informeren omwonenden.
De omwonenden worden door de gemeente geïnformeerd over de inzet van
horecaondernemers, politie/toezichthouders en gemeente om met dit plan van aanpak de
veiligheid in het uitgaansgebied te verhogen.

Uitvoering plan van aanpak.
Ondertekenaars spreken af ieders aandeel uit het plan van aanpak uit te voeren.

Evaluatie,
Dit plan van aanpak wordt periodiek gezamenlijk geëvalueerd en waar nodig worden
aanvullende acties besproken.
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