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Rapportage horecaoverlast
3
-

Geachte mevrouw,
Naar aanleiding van het vaststellen van de horecanota en de ontwikkeling
van een horecaconvenant in de gemeente Bergen is de politie gevraagd naar
horecagerelateerde overlast in de periode van 2008 tot heden.
Horecaoverlast
Ik heb daarbij gekeken naar het uitgaansgeweld/overlast in de kernen
Bergen, Schoorl en Egmond aan Zee. Daarbij moet vermeld dat pas vanaf
april 2008 de mogelijkheid bestond om horecaoverlast vast te leggen als
projectcode bij de volgende incidenten: Openlijk geweld, bedreiging,
mishandeling, drugs/drankoverlast, vernieling cq zaaksbeschadiging,
geluidsoverlast, overlast en aantasting openbare orde.
Uit deze cijfers blijkt dat in Bergen in 2008 in 41 gevallen sprake is
van uitgaansgeweld/overlast, in 2009 was dit 39 keer en in 2010 tot nu
toe 17 keer. Hierbij valt op dat mishandeling, vernieling en aantasting
openbare orde de incidenten zijn waarin de meeste keren sprake is van
uitgaansgeweld/overlast.
In Schoorl was in 2008 in totaal 6 keer sprake van
uitgaansgeweld/overlast, in 2009 was dit 2 keer het geval en in 2010 is
dit nog niet voorgekomen.
In Egmond aan Zee was in 2008 ook 6 keer sprake van
uitgaansgeweld/overlast, in 2009 was dit 12 keer en in 2010 tot nu toe 4
keer.
Vernielingen
Ook heb ik gekeken naar het aantal vernielingen in 2009 en 2010 in de
kernen Bergen, Schoorl en Egmond aan Zee. Het betreft hier de volgende
vastgelegde incidenten: vernieling van/aan auto, vernieling van/aan
openbare gebouwen, vernieling overige objecten en
vandalisme/baldadigheid.
In het centrum van Bergen was in 2009 in totaal 77 keer sprake van
vernieling/vandalisme, daarvan was 47 keer sprake van vernieling van/aan
een auto. In 2010 is tot nu toe 39 keer sprake van vernieling/vandalisme,
waarbij 18 keer sprake was van vernieling van/aan auto.
In Schoorl was in 2009 in totaal sprake van 24 keer vernieling/vandalisme
en in 2010 tot nu toe 10 keer.
In Egmond aan Zee was in 2009 in totaal 47 keer sprake van
vernieling/vandalisme, daarvan was er 17 keer sprake van vernieling
van/aan auto. In 2010 is er sprake van 24 keer vernieling/vandalisme,
waarbij 15 keer sprake van vernieling van/aan auto.
De vernielingen van auto’s in het centrum van Bergen hebben vaak te maken
met jeugd die naar huis gaat en daarbij vernielingen pleegt.

Geluidsoverlast
Er is bijna wekelijks sprake van meldingen van geluidsoverlast, met name
in de omgeving van de Karel de Grotelaan, Kerkstraat, Ruinelaan en Plein
in de kern Bergen.
In 2009 was dat in de gemeente Bergen ca. 100 keer het geval. Veelal
betreft het dronken en luidruchtige bezoekers en ook wordt er vaak
geklaagd over het geluid vanuit een horecagelegenheid. Hierop wordt door
de MRA geacteerd door het doen van geluidsmetingen.
Ontnuchteringzaken
In de Jan Oldenburglaan en in de
gevestigd, die tevens dienen als
uur geopend zijn op de vrijdagen
vergunning op een dag als er een

Kerkstraat in Bergen zijn 2 shoarmazaken
ontnuchteringzaken. Zij mogen tot 03.30
en zaterdagen en incidenteel met
festiviteit is tot 03.00 uur.

Voor wat betreft de ontnuchteringszaak in de Kerkstraat zijn er geen
overlastincidenten bekend. Eenmaal was er onenigheid over de betaling
door een klant.
Voor wat betreft de ontnuchteringszaak in de Jan Oldenburglaan zijn wel
overlastincidenten bekend, welke hierna worden gerelateerd.
Op 20 augustus 2009 (Carribean Night) was shoarmaroom Puinquin op de Jan
Oldenburglaan te laat open, hij is daarvoor geverbaliseerd. Tevens was er
toen mogelijk sprake van de verkoop van blikjes bier. De jeugd liep daar
met blikjes buiten en er werd mee naar de politie gegooid, er is niet
kunnen worden vastgesteld dat dit verkocht is vanuit deze zaak.
In 2008 was er tijdens Carribean Night ook al een conflict met dronken
bezoekers van de Pinquin buiten op straat rond de klok van 03.30 uur.
Op 7 november 2009 ontstond een vechtpartijtje bij genoemde zaak omdat er
jeugd naar binnen wil en er niet werd toegelaten. Een medewerker deed
aangifte van mishandeling.
Op 22 november 2009 stonden er om 03.30 uur nog ca. 30 wat rumoerige
jongeren voor de zaak die gevorderd zijn te vertrekken om overlast te
voorkomen.
In 2010 zijn mij geen feiten bekend van overlast bij genoemde zaken.
Gezien vorenstaande kan de vraag gesteld worden of het ontnuchteren op
deze manier zin heeft. De bezoekers gaan nu veelal massaal om 03.00 uur,
als de cafés sluiten, naar de ontnuchteringszaak waar men nog luidruchtig
aanwezig is en waar het vanwege de drukte voor de uitbater moeilijk is om
zijn zaak op tijd te sluiten. Tevens is er een vermoeden dat de uitbater
daar niet alleen alcoholvrije drank heeft verstrekt.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Louter
Groepschef Bergen N-H.

