Evaluatie “ Integraal horecabeleid gemeente Valkenswaard “.

Valkenswaard, februari 2003.
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Samenvatting.
In maart 2001 heeft de gemeenteraad de beleidsnota ” Integraal horecabeleid gemeente
Valkenswaard ”vastgesteld.
Als hoofddoelstelling staat opgenomen: Het in 2002 en volgende jaren bereiken van een nieuw
evenwicht tussen de aantrekkelijkheid ( levendigheid) van de horeca en de leefbaarheid in
Valkenswaard.
Teneinde te bezien in hoeverre deze hoofddoelstelling ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt, is een
aantal subdoelstellingen geformuleerd die periodiek getoetst worden zodat gevolgd kan worden of
de vastgestelde beleidsvoornemens inderdaad bijdragen aan het bereiken van het beoogde nieuwe
evenwicht.
Deze subdoelstellingen zijn:
¾ Het bevorderen van een kwalitatief sterk horecaproduct;
¾ Het terugdringen van drugshandel en criminaliteit in de horeca;
¾ Het optimaliseren van de openbare orde en veiligheid.
Deze laatste twee genoemde doelstellingen hebben met name betrekking op het tegengaan van
gebeurtenissen, die de oorzaak zijn of leiden tot een achteruitgang van het leefklimaat.
¾ Het verduidelijken van de (gemeentelijke)regelgeving, waarbij met name een strikt
handhavingsbeleid een uiterst essentieel middel is.
Tevens is een budget van € 84.000 (ƒ 185.000,--) ter beschikking gesteld voor de uitvoering van een
scala van beleidsactiviteiten, die er toe moeten leiden dat de hoofd-en subdoelstellingen op termijn
gerealiseerd worden. Een eerste toets diende na twee jaar (2003) plaats te vinden.
In deze paragraaf wordt de stand van zaken van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens
samenvattend weergegeven.
Wij concluderen met instemming dat een aantal zaken in samenwerking met onze andere partners in
het horecaveld positieve en concrete resultaten heeft opgeleverd. Anderzijds is een aantal
activiteiten nog niet gerealiseerd. Met name omdat wij in de afgelopen periode ook andere
prioriteiten hebben moeten stellen ( ingrijpende reorganisatie en het opstarten van andere
beleidsthema’s of –activiteiten zoals veiligheid, handhaving, milieu , integraal en wijkgericht
werken ) zijn er oorzaak van dat een aantal beleidsactiviteiten nog niet voldoende uitgewerkt is.
Maar wij verkeren nu in een fase dat aan de verdere ontwikkeling van ons integrale horecabeleid
met voorrang weer aandacht besteed kan worden.
Wij zullen daartoe onze regierol versterken. Met name het overleg met de horecabranche en de
bewoners is dringend aan een ”herstart” toe. Ook maatregelen ten behoeve van een substantiële
afname van de overlast ( met name geluid) is aan de orde maar ook de verdere afronding van het
evenementen-en terassenbeleid komt ter sprake. Wij kondigen tevens een aantal (aangescherpte)
maatregelen ten behoeve van de jeugd op het terrein van het gebruik van alcohol, drugs en gokken
aan alsmede een aanscherping van ons beleid met betrekking tot milieu, brandweer, paracommercie
en handhaving. Tot slot stellen wij voor om de sluitingstijden voor de horecabedrijven in de
horecaconcentratiegebieden op zondag definitief te verruimen van 02.00 uur naar 02.45 uur.
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1.

Inleiding.

Valkenswaard ontleent haar aantrekkingskracht aan het totale pakket van (centrum)functies als
werken, winkelen, wonen, recreatie en ontspanning en de onderlinge relaties tussen deze functies.
Uitgangspunt is dan ook dat onder andere in een goed functionerend centrum alle functies gebaat
zijn met de aanwezigheid van een veelzijdig en kwalitatief horeca-aanbod. Een actief gemeentelijk
horecabeleid biedt daarvoor een gefundeerde basis.
Teneinde hieraan invulling te geven, heeft de gemeenteraad in maart 2001 de nota “ Integraal
horecabeleid gemeente Valkenswaard ” (hierna te noemen IHB ) vastgesteld.
Bij de vaststelling van deze nota heeft de raad tevens een bedrag van afgerond € 84.000,-(ƒ 185.000,--) ter beschikking gesteld ten behoeve van de uitvoering van een aantal
beleidsvoornemens, zoals opgenomen in paragraaf 6.2. en 6.3 van de voornoemde nota.
Tevens is in deze nota IHB aangegeven dat in het eerste kwartaal van 2003 over de voortgang en
resultaten van deze beleidsacties een rapportage opgesteld zou worden.
In de onderhavige evaluatie is zodoende het vigerende horecabeleid alsook de uitvoering daarvan
zowel organisatorisch als inhoudelijk tegen het licht gehouden.
Waar dat nodig en mogelijk is, hebben wij ons beleid tevens aangepast of “herijkt” aan de actualiteit
van vandaag en de kansen van morgen.
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2. Toetsing huidige stand van zaken.
2.1.

Inleiding.

Het door de gemeenteraad vastgestelde horecabeleid richt zich in essentie op versterking van de
kwaliteit van de horeca (levendigheid) en gelijktijdig op verbetering van het woon-en leefklimaat
van Valkenswaard (leefbaarheid), hetgeen met name geldt voor de omgeving van de twee
horecaconcentratiegebieden de Markt en de Statie. Wij hebben hierbij benadrukt dat deze
doelstelling niet zozeer gericht is op korte termijn resultaten maar meer op het bewerkstelligen van
een structurele kwaliteitsverbetering.
In deze evaluatie tonen wij aan dat er op onderdelen sinds maart 2001 positieve
resultaten zijn geboekt in het vormgeven van de door de gemeenteraad vastgestelde
beleidsvoornemens maar ook dat er op andere terreinen – met name daar waar
het gaat om drank/drugsgebruik, (geluids)overlast, evenementen, handhaving en
communicatie/structureel overleg – nog extra inspanningen en bijstellingen in fysieke en/of
sociale zin noodzakelijk zijn.
In de navolgende paragrafen van hoofdstuk 2.2. toetsen wij de huidige stand van zaken van onze
beleidsvoornemens, zoals deze in onze gemeentelijke nota IHB in hoofdstuk 6 paragraaf 2 en 3 zijn
vastgesteld en wij verbinden aan deze toets vervolgens tevens conclusies en daar waar noodzakelijk
ook vervolgacties.
2.2. Toetsing per beleidsvoornemen.
2.2.1.

Effectuering ruimtelijk beleid.

IHB:
Bij de vaststelling van ons gemeentelijk horecabeleid hebben wij als uitgangspunt gehanteerd dat
de ruimtelijke ordening in onze optiek het primaire kader is om horeca-activiteiten ruimtelijk te
kanaliseren. Dit impliceert dat het bestemmingsplan het aangewezen instrument is om de
vestiging, uitbreiding en functie van horecabedrijven te reguleren.
In 2001 hebben wij besloten om een inhaalslag te maken en tot actualisering van alle
bestemmingsplannen in Valkenswaard binnen een bepaald tijdskader te komen.
Toets.
Momenteel zijn wij bezig met aanpassing van het bestemmingsplan “Kernwinkelgebied’.
Voor wat betreft de horeca vallen hieronder de bedrijven die gevestigd zijn in het
horecaconcentratiegebied de Statie, aan weerskanten in het begin van de Eindhovenseweg, de
bedrijven met winkelondersteunende horeca en een enkele solitaire vestiging.
In het kader van artikel 10 van het Besluit ruimtelijke ordening 1985 vindt op dit moment
vooroverleg met de provincie plaats en de verwachting is dat in het voorjaar 2003 het gewijzigde
ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling kan worden aangeboden.
Vervolgens zal dan de aanpassing van het bestemmingsplan waaronder de bedrijven vallen die
gevestigd zijn in het horecaconcentratiegebied de Markt, ter hand worden genomen.
Gelijktijdig en daarna zullen ook de overige bestemmingsplannen geactualiseerd worden.
Dit impliceert dat in de door ons aangekondigde inhaalslag op het vlak van de ruimtelijke ordening
de bestemmingplannen waaronder de horecaconcentratiegebieden de Statie (2003) en de Markt
(2004) vallen, prioriteit genieten.
Conclusie:
Gelet op de huidige stand van zaken zijn er voor ons geen redenen aanwezig tot aanvullende of
wijzigingen in het vigerende beleidsproces.
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2.2.2.

Effectuering milieubeleid.

IHB:
Ten aanzien van het beleidsveld Milieu hebben wij in paragraaf 6.2.2. de volgende concrete acties
vermeld:
1. Ontwikkeling gebiedsgericht beleid als inhaalslag, waardoor het mogelijk wordt om voor
onderscheiden gebieden – afhankelijk van de functies ( wonen, werken, recreëren, winkelen
e.d.) van die gebieden – hogere of lagere geluidsnormen te hanteren.
De essentie van een dergelijk gebiedsgericht beleid is gelegen in het gegeven dat alle
horecabedrijven dienen te voldoen aan de milieuwetgeving die voor hun gebieden zijn
vastgesteld.
Om een aantal redenen is het in het verleden niet mogelijk gebleken om deze inhaalslag
integraal voor geheel Valkenswaard uit te voeren, zodat wij uiteindelijk gekozen hebben voor
een gezoneerde en gefaseerde inhaalslag.
Met deze inhaalslag zou in 2001 een aanvang genomen worden en hiervoor is bij de
vaststelling van de nota IHB €18.150,-- (ƒ40.000) aan extra middelen ter beschikking gesteld.
Toets:
Het formaliseren van gebiedsgericht beleid geschiedt door aanwijzing en vaststelling van
horecaconcentratiegebieden zoals bedoeld in het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer.
Het realiseren van dit beleid vereist een combinatie van deskundigheid op het gebied van
akoestiek en beleid, kennis van de wet- en regelgeving t.a.v. horecabedrijven, kennis van het
locale horecabeleid en een zekere bekendheid met de plaatselijke situatie. Die kwaliteit en
deskundigheid zijn aanwezig in de organisatie, maar wordt momenteel in fikse mate in beslag
genomen door grote, gemeentebrede projecten. Ook het uitbesteden van die werkzaamheden vraagt
in verband met aansturing, aanlevering gegevens en inbedding in de organisatie een stevige inzet
van onze medewerkers. Door capaciteitsgebrek (op grond van bepaling van prioriteiten) en
een grote werkdruk is het gebiedsgericht beleid ( inclusief een gezoneerde en gefaseerde aanpak)
ook in 2002 nog niet tot stand gekomen.
Conclusie:
Gelet op de noodzaak van deze bovengenoemde inhaalslag zijn wij echter voornemens om aan dit
gebiedsgericht beleid prioriteit te geven en de voorbereidingen daartoe alsnog in de eerste helft van
2003 te starten teneinde de definitieve vaststelling van dit beleid in het derde kwartaal van 2003 af
te ronden. De mogelijkheid bestaat dat hierbij externe ondersteuning wordt ingeschakeld.
Ter dekking van de kosten van de uitvoering van deze werkzaamheden zijn de in 2001 ter
beschikking gestelde middelen ad € 18.150 ,-- hiervoor gereserveerd.
2.

Herformulering van het gemeentelijk evenementenbeleid met name in relatie tot het woonen leefklimaat.
Het aantal, de aard van en de handhaving bij evenementen zijn mede bepalend voor het
evenwicht tussen de levendigheid en leefbaarheid in Valkenswaard. Vandaar dat wij ook voor
deze activiteit extra middelen ter beschikking hebben gesteld ( Als onderdeel van ƒ 70.000,-oftewel ± 31.800 euro van het takenpakket van Polyground).
Toets.
In de afgelopen periode is op basis van overleg tussen vertegenwoordigers van de gemeente,
brandweer, politie, horecabranche en bewoners onder leiding van Polyground een conceptevenementennota opgesteld. Deze nota gaat met name in op de organisatorische en beheersmatige
aspecten van het evenementenbeleid. Na overleg met de hiervoor genoemde partijen zullen wij
deze nota in het tweede kwartaal van 2003 aan uw raad presenteren.
Maar het moge duidelijk zijn dat naast de organisatorische en beheersmatige aspecten ook een meer
inhoudelijke visie ten aanzien van evenementen gewenst is.
Temeer daar ons nogal eens verontrustende signalen van verenigingen en stichtingen bereiken, die
aangeven dat zij bij het organiseren van evenementen geconfronteerd worden met stagnerende
inkomsten.
Een van de onderliggende reden hiervan is het aanzienlijk aantal evenementen in Valkenswaard.
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Het is derhalve van belang om ook voor de toekomst het draagvlak voor evenementen in
Valkenswaard te continueren en waar mogelijk te verstevigen en /of te vergroten.
Dit signaal maakt een verdere inhoudelijke verfijning noodzakelijk van hetgeen dat tot op heden als
evenementenbeleid is ontwikkeld en waarvan de kern met name gelegen is op handhaving. Vandaar
dat wij in het tweede kwartaal zullen wij starten met het opstellen van een "evenementennota deel
II" waarin wij met name het inhoudelijke beleid ten aanzien van evenementen willen formuleren.
Evenals bij deel 1 zullen wij hierbij de bovengenoemde gesprekspartners betrekken.
Conclusie.
Naar verwachting wordt in maart/april 2003 de conceptnota”Evenementenbeleid deel I” voor
commentaar aan de politie, brandweer, horecabranche en bewoners aangeboden.
Vervolgens zal het definitieve concept van de nota Evenementen (deel 1) in mei/juni 2003 door ons
college worden vastgesteld en aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Het inhoudelijke beleid zal via een evenementennota deel II naar verwachting eind 2003 afgerond
worden.
3.

Ontwikkeling van een terrassenbeleid in het algemeen en realisering van zomer- en
winterterrassen in het bijzonder.
Deze concrete actie hebben wij opgenomen omdat dergelijke voorzieningen en een daarbij
passend beleid in onze optiek een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijk
verblijfsklimaat (dagrecreatie) in onze gemeente. Als zodanig vormen deze voorzieningen dan
ook een essentieel onderdeel van de kwaliteitsverbetering van de horeca in Valkenswaard
zoals dat ons voor ogen staat.
Toets.
Algemeen
De ambtelijke beleidsvoorbereiding van een gemeentelijk zomer- en winterrassenbeleid zijn
nagenoeg afgerond. Naast vergoedingen voor het gebruik van de openbare ruimte komen in dit
beleid ook nog onderwerpen aan de orde zoals het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte, de
inrichting van de terrassen, de periode van de winter-en zomerseizoenen en de versterking van het
handhavingsinstrumentarium. Ook (incidentele) uitbreiding van de bestaande terrassen bij
evenementen wordt nader beschouwd.
Conclusie
Naar verwachting kan ook de conceptnota over het gemeentelijk terrassenbeleid - na tussenoverleg
met de horecabranche en bewoners – medio 2003 definitief ter vaststelling aan het college van
burgemeester en wethouders/raad worden aangeboden.
Winterterrassen.
Toets.
In 2001 heeft een afzonderlijke projectgroep (gemeente, horecabranche met medewerking van een
architectenbureau ) de voorbereidingen van een pilot-project ten behoeve van de winterterrassen
op de Markt (semi-permanente voorzieningen die in het voorjaar vervangen moeten worden door
zomerterrassen) voortvarend ter hand genomen. In goed onderling overleg zijn stapsgewijs allerlei
werkzaamheden uitgevoerd.
Meteen na afloop van het zomerseizoen 2002 zijn de voorbereidingen gestart om de finale
werkzaamheden af te ronden zodat naar verwachting en planning de winterterrassen in 2002 nog
effectief in gebruik konden worden.
Momenteel zijn “ slechts” twee van de zeven geplande winterterrassen gerealiseerd.
Gelet op dit gegeven, handhaven wij ons uitgangspunt dat een winterras pas daadwerkelijk als
winterras in gebruik kan worden genomen als het totale pakket van de vooraf afgesproken fysieke
kwalitatieve bouwmaatregelen getroffen is. Zolang het terras niet aan deze voorwaarden voldoet,
zullen wij er op toe zien dat het ook niet als een vorm van winterterras geëxploiteerd wordt.
Conclusie.
Het project winterrassen is in uitvoering genomen en er zijn voor ons geen redenen aanwezig om
onze oorspronkelijke uitgangspunten en beleidsvoornemens bij te stellen. Wel zullen wij onze
regisserende taak bij de verdere voortgang van dit project intensiveren en de kwalitatieve
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ontwikkeling van de winterterrassen (zeker daar waar het gaat om de onderlinge afspraken qua
inrichting en gebruik) nauwgezet blijven volgen. In dit verband geven wij nu reeds te kennen dat
wij oneigenlijke uitbreiding van terrassen niet zullen toestaan en daartoe zullen passende
maatregelen getroffen worden.
2.2.3.

Effectuering openbare orde, veiligheid en woon-en leefklimaat.

IHB:
In paragraaf 6.2.3. staat als concrete actie vermeld: het herzien van het convenant van 1993 in een
nieuwe intentieregeling tussen horecabranche, politie, brandweer, bewoners en gemeente over een
aantal horecarelevante aspecten door middel van het realiseren van een Keurmerk Veilig Uitgaan.
Deze werkzaamheden dienen door Polyground binnen het bedrag van € 31.780 ( = ƒ 70.000,--)
gerealiseerd te worden.
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat op de onderscheiden flankerende gemeentelijke
beleidsterreinen allerlei maatregelen staan aangekondigd, die beogen de leefbaarheid in
Valkenswaard in het algemeen en in de horecaconcentratiegebieden in het bijzonder te bewaken
( bijvoorbeeld milieu, brandweer, integraal veiligheidsbeleid e.d.).
Toets.
In 2001 en 2002 heeft een werkgroep onder voorzitterschap van Polyground een Convenant Veilig
Uitgaan opgesteld. In deze werkgroep hebben de politie, de brandweer, de bewoners, de
horecabranche, het openbaar ministerie en de gemeente geparticipeerd.
Doelstelling van dit convenant is dat iedere belanghebbende ( groep) zich op eigen wijze sterk
maakt voor een veilig uitgaansklimaat waardoor overlast en geweld als gevolg van het
uitgaansleven kunnen worden beperkt.
In dit Convenant staan afspraken over de volgende centrale kwaliteitseisen vermeld:
- Kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar gebied;
- Veiligheid en bescherming van het publiek ( deurbeleid, brandveiligheid, alcoholgebruik,
drugs, wapens, alcohol en gokverslaving en glasoverlast);
- Samenwerking ( algemeen, overleg en communicatie);
- Toezicht, handhaving en sanctionering;
- Een aantal slotbepalingen.
Conclusie.
Dit convenant vormt onderdeel van deze evaluatie en zal bij de definitieve bestuurlijke vaststelling
van deze evaluatie - al dan niet aangepast – aan de betrokken partijen ter ondertekening worden
voorgelegd.
2.2.4

Effectuering verkeersbeleid.

IHB:
In paragraaf 6.2.4. staat aangegeven dat in ons gemeentelijk verkeers- en fietsparkeerplan allerlei
concrete acties zijn opgenomen teneinde onze doelstellingen ten aanzien van ons verkeersbeleid te
verwezenlijken.
Het betreft dan het realiseren van goed bereikbare parkeerplaatsen, een verbetering van de
verkeersstructuur, ( bewaakte) fietsenstallingen en taxistaanplaatsen en een goed
voorzieningenaanbod van het openbaar vervoer.
Toets.
Binnen ons reguliere beleid is ten behoeve van de verdere uitwerking van onze verkeers- en
fietsparkeerplannen in het afdelingsplan van de afdelingsplan Openbare Werken de benodigde
ambtelijke capaciteit opgenomen.
Met name voor het horeca-aanbod zijn ook de huidige herinrichtingen van de Markt en de Statie
van belang ( zie hiervoor de volgende paragraaf 2.2.5.). Effectuering economisch en toeristisch
beleid). Die herinrichting zal vorm krijgen via het opstellen van een zogenaamd "Masterplan" voor
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het centrum van Valkenswaard ( zie ook onderstaande paragraaf 2.2.5.). Dit Masterplan zal eind
2003 gereed zijn. In het Masterplan zal onder meer aandacht besteed worden aan de gewenste
verkeerscirculatie en de gewenste verkeersvoorzieningen in het centrum.
Conclusie.
Voor ons horecabeleid blijven binnen de geraamde planningen met name parkeerplaatsen,
fietsenstallingen en taxistaanplaatsen onze nadrukkelijke aandacht houden. In het Masterplan
Centrum zal hieraan aandacht worden besteed.
2.2.5.

Effectuering economisch en toeristisch-recreatief beleid.

IHB.
De economische motieven ( paragraaf 6.2.5.) komen tot uitdrukking in het scheppen van een
aantrekkelijk verblijfsklimaat en het verlengen van de verblijfsduur in ons centrum, waardoor de
bestedingen mogelijk kunnen toenemen. Een variant daarvan is het bevorderen van het
multifunctionele karakter van ons centrum.
Als belangrijke concrete acties zijn hierbij de herinrichting van het kernwinkelgebied en de
herinrichting van de Markt en daar waar mogelijk een koppeling van deze beide herinrichtingen
teneinde een aantal kwaliteitsimpulsen van ons centrum te bewerkstelligen.
In paragraaf 6.2.6. staat aangegeven dat wij tevens een versterking van het toeristisch-recreatief
profiel voorstaan waarin wij de horeca een belangrijke functie toekennen.
Vandaar dat wij in ons vestigingsbeleid nog ruimte hebben gelaten voor die horecavoorzieningen,
die zich richten op de ontwikkeling van de dagrecreatieve-en de verblijfsfunctie.
Toets.
Het kan niemand ontgaan zijn dat vanaf 2001 een aantal zaken in ons centrum fiks op de schop
genomen is en deze vernieuwingen zullen de komende jaren verder gestalte krijgen. Al deze
ingrepen hebben zowel tot doel om ons centrum leefbaarder en aantrekkelijker te maken alsook om
dit zo te houden. Teneinde deze ingrepen te bewerkstelligen, worden allerlei afzonderlijke plannen
gemaakt die echter zeker niet los van elkaar gezien kunnen worden.
Om deze samenhang (integraliteit) van plannen te concretiseren, is een plan van aanpak
centrumprojecten opgesteld. Daarnaast is het noodzakelijk om een algemeen ruimtelijk kader te
hebben voor de gehele kern van Valkenswaard met het centrum als zwaartepunt.
Dat zal gebeuren via het opstellen van een Masterplan, binnen welk kader de verschillende
bestaande en toekomstige functies in zowel onderlinge als in samenhang met de omgeving van het
centrum tot hun recht komen.
Het resultaat van dit Masterplan vormt vervolgens de basis voor een verdere uitwerking van
inrichtingsplannen voor verschillende locaties in de kern Valkenwaard waaronder ook de
horecaconcentratiegebieden de Markt en de Statie.
Daarenboven is het Masterplan ook een geschikt middel om met de bevolking en belanghebbenden
over het ruimtelijk beleid en inrichtingsplannen te communiceren. Met name betreft het dan
vertegenwoordigers van de bewoners, winkeliersvereniging, VVV/ANWB, horecabranche e.d..
Met dit zogenaamde open planproces zullen wij starten in januari 2003 en de afronding is voorzien
eind 2003.
Naast het reeds opgestelde plan van aanpak en het nog op te stellen Masterplan zullen wij in 2003
overgaan tot het opstellen van een economisch / toeristisch actieplan. Wij zijn van oordeel dat
economisch en toeristisch beleid zo nauw verweven zijn dat onze concrete voornemens op dit vlak
in één actieplan moeten worden verwoord.
Wat betreft toeristisch beleid willen wij het volgende opmerken.
Er is inmiddels gestart met de ontwikkeling van een toeristisch-recreatief promotieplan. Daartoe
onderzoekt een extern bureau middels een quick scan het toeristisch profiel van Valkenswaard.
Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar het huidige aanbod van Valkenswaard, wat de sterke en
zwakke kanten en wat de wensen van de inwoners en bezoekers van Valkenswaard zijn.
Vervolgens moet dit onderzoek leiden tot concrete vervolgacties, die uiteindelijk Valkenswaard
beter op de “kaart” zetten.
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Deze concrete promotie-activiteiten worden opgenomen in het economisch/toeristisch actieplan.
Voor de promotieactiviteiten zal een Stimulusbijdrage worden aangevraagd. Stimulus is een
provinciaal economisch stimuleringsprogramma waarvan toerisme een onderdeel vormt.
Conclusie:
Bovenstaande voornemens kunnen geduid worden als aanscherping van ons beleid in de integrale
horecanota. In dit verband verwijzen wij tevens naar onze beleidsvoornemens op het terrein van
communicatie (hoofdstuk 2.2.14.).
2.2.6.

Effectuering welzijn-en jeugdbeleid en toeristisch-recreatief beleid.

IHB:
Ad1 :
Welzijn-en jeugdbeleid (paragraaf 6.2.6.)
Binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid in het algemeen en binnen het integraal jeugdbeleid in het
bijzonder wordt een samenstel van maatregelen en voorzieningen ten behoeve van
jeugdigen ontwikkeld. Deze maatregelen dragen bij aan vraagstukken van activering, ontwikkeling,
zelfstandigheid en toenemende verantwoordelijkheid van jeugdigen.
In die zin spelen wij een belangrijke rol in de preventie van riskant gedrag van jongeren.
Onder riskant gedrag vallen onder andere de gevaren (verslaving), die verbonden zijn aan het
gebruik van genotmiddelen (alcohol, drugs e.d.). Ook het spelen op gokkasten en de toename van
experimenteergedrag van jongeren ontsnapt niet aan onze aandacht.
De plaats die horeca-activiteiten en –accommodaties in neemt in het leven van jeugdigen, versterkt
onze regisseursrol ( vanuit integraal jeugd-, horeca- en veiligheidsbeleid) om locale
maatschappelijke participanten ( politie, scholen, GGD, Halt , horeca-ondernemers e.d.) te laten
samenwerken om riskant gedrag van jeugdigen te voorkomen en te beperken Maar niet alleen deze
participanten ook ouders en jeugdigen zelf zullen wij in dit samenspel intensief benaderen en
betrekken.
Toets.
In 1997 hebben wij in Valkenswaard een begin gemaakt met integraal jeugdbeleid. Destijds is
afgesproken dat na een periode van 4 jaar dit beleid geëvalueerd zou worden.
In 2001 is met de evaluatie van het integraal jeugdbeleid een aanvang gemaakt en dit proces is in
2002 afgerond.
Tijdens deze evaluatie is de gehele organisatie van het integraal jeugdbeleid en het beleid zelf
getoetst. Hierbij is met name gezocht naar verbeterpunten en hiaten in het beleid
Uiteindelijk heeft de evaluatie in concept geleid tot een nieuw integraal jeugdbeleid voor de
komende jaren waarin de uitgangspunten en doelstellingen qua intentie onverkort gehandhaafd zijn.
De essentie van dit vernieuwde integraal jeugdbeleid is gelegen in het gegeven dat dit hernieuwde
moeten leiden tot een versterking en verbetering van de bestaande structuur. Tevens is het de
bedoeling dat aanzetten gegeven worden tot een intensievere samenwerking tussen diverse
organisaties zodat een vangnet van zorg en hulpverlening ter beschikking komt van de
Valkenswaardse jeugd.
In het herziene integrale jeugdbeleid worden van de gemeenteraad onder andere uitspraken
gevraagd over extra investeringen in preventie van riskant gedrag ( € 10.000 voor een project op
het gebied van Normen en Waarden en € 40.000 voor 1 formatieplaats ten behoeve van de
ontwikkeling van projecten op het terrein van riskant gedrag preventie, alcohol en drugs).
In november 2002 heeft de gemeenteraad besloten om nog nader onderzoek te plegen teneinde in
april 2003 definitief zijn oordeel uit te spreken over het hernieuwde beleid.
Daarenboven willen wij in overleg met de horeca-branche bezien welke maatregelen er getroffen
kunnen worden om met name overmatig drank-/drugsgebruik door jongeren tegen te gaan.
Bij het ontwikkelen van dergelijke maatregelen wordt extra gerefereerd aan de
verantwoordelijkheid van horeca- ondernemers ten aanzien van het schenken van alcohol aan
personen onder de 16 jaar. Mogelijkheden zoals een verplichte legitimatie vormen hierbij een
serieus alternatief.
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Maar het betreft hier niet alleen de verantwoordelijkheid van horecaondernemers: bij al deze
ontwikkelingen worden uiteraard ook ouders, de jeugdigen zelf evenals de meer professionele
organisaties ( bijv. scholen, politie, Novadic, Halt e.d.) betrokken.
Conclusie.
Uit de inspanningen die wij op het beleidsterrein van jeugd-en jongeren ondernemen ( mede bezien
vanuit het flankerende integrale veiligheidsbeleid), kan afgeleid worden dat deze groep intensief
onze aandacht heeft. Met name daar waar het gaat om het ondersteunen van maatregelen die zoals
in het IHB staan aangegeven:
- de kennis en het inzicht in het gebruik van genotmiddelen bevorderen;
- de sociale competentie bij jeugdigen in het verantwoord omgaan met genotmiddelen en gokken
vergroten;
- ouders en verzorgers beter leren omgaan met jeugdig experimenteergedrag;
- die eenduidige voorlichtingsacties vormgeven.
Onze rol in de preventie van riskant gedrag (alcohol, drugs, roken en gokken) van jeugdigen is ook
in de komende jaren een gemeentelijk punt van aandacht en investeringen. Deze rol zullen wij
samen met andere partners binnen het gemeentelijk horeca-, jeugd-en veiligheidsbeleid
nadrukkelijk gestalte geven.

2.2.7.

Effectuering drugsgerelateerde overlast.

IHB.
Met inachtneming van de wettelijke regelingen en op grond van beleidsafspraken in het
driehoeksoverleg blijft dit in ons gemeentelijk handelen een wezenlijk aandachtspunt.
In Valkenswaard zijn in ieder geval geen coffeeshops toegestaan.
Toets.
In het licht van leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en preventie van riskant gedrag staan in
meerdere paragrafen maatregelen vermeld, die handel in en gebruik van drugs moeten tegen
gaan.
Conclusie.
Dit thema is en blijft een van de belangrijkste speerpunten binnen ons integraal veiligheids-,
horeca- en jeugdbeleid alsook binnen het driehoeksoverleg. Op al deze flankerende beleidsterreinen
worden in samenspel met onze maatschappelijke partners samenhangende maatregelen genomen.
Er zijn geen redenen aanwezig om wijzigingen aan te brengen in de door ons voorgestane
intensiteit in de uitvoering van onze beleidsvoornemens.
2.2.8.

Effectuering kansspelbeleid.

Ad 1.
Kansspelautomaten ( paragraaf 6.2.8.)
.
IHB.
Als concrete actie hebben ten aanzien van kansspelautomaten opgenomen dat wij ons zogenaamd
1-0-0 beleid in overeenstemming met herziene wetgeving zouden brengen, hetgeen inhoudt dat:
- maximaal 2 speelautomaten zijn toegestaan voor zowel een hoog-als een laagdrempelige
inrichting;
- voor hoogdrempelige inrichtingen dit 2 kansspelautomaten ofwel 1 kansspel-en 1
behendigheidsautomaat ofwel 2 behendigheidsautomaten mogen zijn.
- voor laagdrempelige dit alleen maar behendigheidsautomaten mogen zijn.
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Toets.
De effectuering van ons beleid op grond van de Wet op de Kansspelen ten aanzien van
speelautomaten is primair aanvullend geregeld in onze APV. In onze vigerende APV ( met ingang
van mei 2001) hebben wij de gewijzigde wetgeving opgenomen ( d.w.z. maximaal 2 automaten).
De uitvoering en bewaking van het beleid via de APV behoort tot ons reguliere takenpakket
hetgeen ook geldt voor de politie.
Conclusie.
Dit beleidsvoornemen is geconcretiseerd.

Ad2.

Speelautomatenhallen.

IHB.
Wij hebben ons in eerste instantie uitgesproken tegen vestiging van speelautomatenhallen. Dit
mede in relatie tot ons beleid met betrekking het voorkomen van riskant gedrag van jeugdigen en
de opvattingen van de politie en de driehoek.
Tijdens de behandeling in zijn vergadering heeft de raad te kennen gegeven weliswaar de vestiging
van speelautomatenhallen niet toe te staan maar tevens op termijn ( 3 jaar) te bezien of en in welke
mate onze zienswijze bijstelling behoeft. Dit mede aan de hand van elders opgedane ervaringen
met nieuwe wetgeving ter zake.
Toets.
Gelet op ons besluit om geen vestiging van speelautomatenhallen toe te staan, zijn (en zullen) door
ons in die richting geen concrete acties ondernomen worden.
Overigens is ons wel gebleken dat er ten aanzien van dergelijke voorzieningen een ontwikkeling
qua aanbod en kwaliteit plaats vindt. Teneinde in 2004 adequaat op deze ontwikkelingen te
reageren, zullen wij ons in het komende jaar op deze ontwikkelingen alsook op de ervaringen
elders daarmee blijven oriënteren.
Conclusie.
Wij blijven de termijn van 3 jaar respecteren, hetgeen impliceert dat in 2004 een nadere
herbezinning van ons huidige beleid zal plaats vinden. Ter voorbereiding hiervan zullen wij ons in
de komende tijd op nieuwe ontwikkelingen in deze branche nader oriënteren.
2.2.9.

Effectuering bordeel –en prostitutiebeleid.

IHB.
Wij hebben het volgende beleid vastgesteld:
- de vestiging en exploitatie van 2 seksinrichtingen in Valkenswaard zijn toegestaan;
raam- en straatprostitutie zijn verboden.
Toets.
Effectuering van ons bordeel-en prostitutiebeleid is primair geregeld in onze APV.
De uitvoering en bewaking van dit beleid door de gemeente en de politie via de APV ligt in het
traject van toezicht en handhaving.
In dit kader hebben wij in 2001 en 2002 handhavend opgetreden.
Conclusie.
Er zijn geen redenen aanwezig om ons huidig beleid te wijzigen dan wel nader aan te scherpen.
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2.2.10.

Effectuering beleid brandveiligheid.

IHB.
Effectuering van ons beleid ten aanzien van de brandveiligheid is primair gelegen de uitvoering van
het door ons vastgestelde brandweerbeleidsplan. Hierin hebben wij bepaald dat de invoering van
het vergunningenstelsel brandveilig gebruik gefaseerd zal geschieden. Daar er destijds een kleine
achterstand in de gefaseerde invoering bestond (om redenen van prioriteitstellingen), hebben wij
hierbij een inhaalslag als concrete actie opgenomen. Tevens zal er een intensivering van de
preventieve controles plaats vinden.
Voor deze concrete acties hebben wij extra middelen ( ƒ 35.500,-- waarvan ƒ 6.500,-- ten behoeve
van preventieve controles) ter beschikking gesteld.
Toets.
Met betrekking tot de kleine achterstand in het vergunningenstelsel kan vermeld worden dat de
brandweer vanaf 2001 met de inhaalslag is gestart.
Ten aanzien van 12 horecabedrijven is de vergunningverlening in procedure genomen. Onderzoek
door de brandweer heeft uitgewezen dat bij al deze bedrijven een aantal aanpassingen dient te
geschieden. Pas nadat deze noodzakelijk geachte aanpassingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd,
wordt overgegaan tot het verlenen van de benodigde vergunningen. Verwacht wordt dat bij 11
bedrijven op korte termijn tot het verlenen van de vergunning kan worden overgegaan.
Bij 6 horecabedrijven dient de vergunningverlening nog in procedure te worden genomen terwijl
onderzoek heeft uitgewezen dat 2 horecabedrijven niet vergunningsplichtig zijn.
Ook heeft er vanaf 2001 naast de reguliere werkzaamheden een intensivering van de preventieve
controles plaats gevonden.
Conclusie.
De concrete acties met betrekking tot de inhaalslag bij het gefaseerd invoeren van het
vergunningenstelsel en het intensiveren van de preventieve controles door de brandweer hebben in
2001 een aanvang genomen en zijn in 2001 en 2002 grotendeels afgerond. De resterende
werkzaamheden zullen in de komende maanden 2003 verder gecontinueerd worden.

2.2.11.

Effectuering beleid sluitingstijden.

IHB.
In het IHB hebben wij aangegeven dat het sluitingsbeleid een wezenlijk instrument is bij het
bereiken van een optimaal horeca-aanbod:
 het scheppen van voldoende kwalitatieve mogelijkheden voor de bezoeker om zich te kunnen
vermaken;
 het scheppen van voldoende mogelijkheden voor de horecabranche om hierop in te spelen;
 het beheersen van de openbare orde en veiligheid in het belang van bewoners en bezoekers.
Vanuit verschillende ooghoeken was destijds verruiming van deze openingstijden op de
zaterdagavond van de horeca in Valkenswaard gewenst.
Dit wil zeggen: bezien vanuit het oogpunt van:
¾ Betere beheersing van de openbare orde;
¾ De behoeften van de consument;
¾ Horeca-exploitatie en –concurrentie.
Anderzijds hebben wij ook aangegeven dat verruiming van de sluitingstijden ook de tijdspanne
vergroot waarbinnen overlast kan plaats vinden, hetgeen niet bevorderlijk hoeft te zijn voor andere
functies ( met name de leefbaarheid) binnen ons centrum.
Na intensieve afweging van alle feiten en belangen, hebben wij besloten om de sluitingstijden als
proefproject onder strikte voorwaarden voor de periode van 1 jaar te verlengen. De proef heeft
alleen betrekking op de zaterdagavond voor de horecabedrijven gelegen in de
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horecaconcentratiegebieden van de Markt en de Statie, waarbij een verruiming van 45 minuten
plaats vindt.
Daarenboven hebben wij een stringent handhavingsbeleid door de politie, intensieve
monitoringsmaatregelen, een deurbeleid en het instellen van een klachtenlijn voor de bewoners als
extra acties aangekondigd.
Toets.
De verruiming van de sluitingstijden is voor ons zowel in het kader van openbare orde en
veiligheid als met het oog op de leefbaarheid een belangrijk gegeven.
De relatie leefbaarheid en sluitingstijd houdt ons inziens namelijk voor een belangrijk deel verband
met de overlast van komende en vertrekkende bezoekers op de openbare weg.
Met name het grote aanbod van gelijktijdig veel bezoekers op straat tijdens het sluitingsuur leidt tot
verhoogde overlast en openbare ordeproblemen nabij taxi-opstapplaatsen en bij
snackbars/cafétaria’s/fritures.
Door de sluitingstijden te verruimen, werd verwacht dat het publiek geleidelijker zou vertrekken
waardoor de situatie in de openbare ruimte beter beheersbaar wordt. Dit aspect hebben wij vanuit
ons oogpunt als primair beginsel geduid.
Gesteld mag worden dat – gelet op de waarnemingen van de monitoring door de
politie/burgemeester/ambtenaren – het effect van geleidelijker vertrek inderdaad is opgetreden met
een aantal positieve gevolgen van dien. Deze waarnemingen werden in het overleg dat de
porteuillehouder (de burgemeester) over de sluitingstijden in april/mei jl. met de horecabranche en
de bewoners heeft gevoerd, eveneens positief bevestigd.
(Tijdens dit overleg zijn door de verschillende partijen nog een aantal vragen/verzoeken naar voren
gekomen, waar wij later in de tekst in deze paragraaf nog op zullen reageren).
Ook de andere argumenten, te weten de behoeften van de consumenten en vanuit horeca-oogpunt
bezien( exploitatie en concurrentie), zijn valide gebleken.
Met betrekking tot de behoeften van de consument betekent de verruiming van de sluitingstijden
voor deze groep een betere afstemming op hun behoeften. Ons uitgangspunt dat deze verruiming
ook op onderdelen vormen van nachtelijk alcoholtoerisme naar omliggende plaatsen in de regio
tegen kan gaan, is versterkt.
In het kader van de kwaliteitsverbetering van de Valkenswaardse horeca moeten op onderdelen
(met name in de accommodatiesfeer) fikse investeringen gepleegd worden. Wij blijven het redelijk
achten als tegenover deze lasten ook mogelijkheden in het beleid worden opgenomen, die deze
lastenverzwaring kunnen opvangen.
Anderzijds hebben wij gesteld dat wij ons ook realiseren dat door de verruiming van de
sluitingstijden bepaalde aspecten van de leefbaarheid in ons centrum 45 minuten langer onder druk
komen te staan., zeker daar waar het gaat om geluidsoverlast.
Indien het over dit thema geluid gaat, dan willen wij nadrukkelijk aangeven dat het ons daarbij het
niet alleen gaat om de overlast na de sluitingstijden maar evenzeer ook over de overlast tijdens de
openingstijden gedurende alle dagen.
Met name ten aanzien van dit thema willen in het komende jaar nadere afspraken maken teneinde
een kwalitatief hoger resultaat te behalen in de substantiële bijdrage aan de verbetering van het
leefklimaat dan tot op heden is gerealiseerd waarbij wij onderkennen dat dit consequenties heeft
voor aspect handhaving.
Reeds eerder hebben wij gewag gemaakt van het bestuurlijk overleg medio 2002 met
horecabranche en de bewoners. In dit overleg is door die horeca-ondernemers waaraan van
gemeentewege vergunning is verleend tot verlenging van de sluitingstijd, verzocht om redenen van
duidelijkheid voor de klant het huidige tijdstip van 01.45 ( niemand meer toelaten) te verruimen
naar 02.00 uur.
Wij zijn hiervan geen voorstander omdat de knip tussen 01.45 en 0.200 uur effectiever en
efficiënter te handhaven valt. Bovendien zijn wij van mening dat deze knip met name een van de
belangrijkste oorzaken is van de door ons en anderen geconstateerde spreiding. Bovendien zou een
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verschuiving van een kwartier aan de voorkant eveneens betekenen dat het tijdstip van 02.45
verschuift naar 03.00 uur, hetgeen vervolgens ook impliceert dat de sluitingstijd van de droge
horeca verschuift van 03.30 uur ( droge horecazaken dienen op dit tijdstip geen klanten meer te
herbergen) naar 03.45 uur. Het huidige tijdstip van 03.30 uur is voor ons de uiterste limiet.
Overleg met de directie van Center Parcs ( Kempervennen) heeft ons geleerd dat deze directie
bereid is haar communicatienetwerk te willen inzetten voor informatie en voorlichting aan haar
gasten over de sluitingstijden van de horecazaken in Valkenswaard.
Tot slot realiseren wij ons dat er ongeacht het tijdstip altijd aan de toegangsdeuren
“misverstanden” over de sluitingstijden blijven bestaan.
Overigens blijven wij het toelatingsbeleid vanaf 01.45 uur in eerste instantie zien als een zware
verantwoordelijkheid van de horeca-ondernemer zelf. Tijdens de ambtelijke en bestuurlijke
monitoring en op grond van de rapportages van de politie is gebleken dat de horeca-ondernemers
zich doorgaans verantwoord kwijten van deze taak. Dit neemt niet weg dat wij aan dit aspect in ons
handhavingscircuit extra aandacht zullen blijven schenken.
Met betrekking tot het deurbeleid zijn de ondernemers van mening dat een te strakke hantering in
veel gevallen leidt tot escalatie van conflicten. Verzocht wordt om een herbezinning van dit beleid.
Aangezien wij uiteraard geen voorstander zijn van escalatie van conflicten, achten wij het reëel om
dit verzoek tot herbezinning te honoreren. Wij zullen initiatief nemen tot de benodigde
overlegmomenten teneinde in gezamenlijk naar andere mogelijkheden te zoeken waarbij wij ervan
uitgaan dat wel dezelfde effecten bereikt moeten worden.
In het voornoemd bestuurlijk overleg van april/mei jl. met de bewoners waren doorgaans ook
positieve beoordelingen over de effecten van de verlengde sluitingstijden te horen. Van
bewonerszijde werd verzocht om het experiment met 3 maanden te verlengen, zodat ook de
effecten van de zomermaanden nog meegenomen zouden kunnen worden ( in totaal 2 zomers).
Daar om redenen van samenhang het reëler geacht werd de sluitingstijden onderdeel te laten zijn
van de onderhavige bredere evaluatie, kon aan dit verzoek voldaan worden. Monitoring heeft
uitgewezen dat er geen noemswaardige verschillen waren met eerdere waarnemingen.
Conclusie.
Het vorenstaande impliceert dat wij het experiment van de verruiming van de sluitingstijden als
beëindigd beschouwen en dat wij de sluitingstijden op zondag formeel op 02.45 willen vast stellen
met dien verstande dat dit alleen geldt voor de horecabedrijven welke zijn gelegen in de
horecaconcentratiegebieden de Markt en de Statie. Ook alle andere aanvullende voorwaarden
(behalve het deurbeleid) blijven onverkort gehandhaafd. Daarbij zij tevens nadrukkelijk vermeld
dat deze verruiming alleen van toepassing is voor die bedrijven, die daarvoor een ontheffing
aangevraagd en verkregen hebben. Voor die bedrijven, die geen ontheffing hebben, geldt het “
oude “ regime van de sluitingstijden, te weten 02.00 op zondag sluiten en om 02.30 leeg.
Het vorenstaande impliceert tevens dat de bedrijven (droge horeca) die in het spoor van de
verlengde sluitingstijden van de natte horeca, 45 minuten langer open mochten zijn ( zondag om
03.30 uur gesloten en leeg), eveneens gehandhaafd blijft.
Wij zullen deze beleidslijn en alle aanvullende voorwaarden zo spoedig mogelijk formaliseren.
Wij zijn niet voornemens om het huidige tijdstip van 01.45 uur op zondag te wijzigen maar wij zijn
wel bereid om het huidige deurbeleid in overleg met de horeca-ondernemers en de politie nader te
bezien.
Aan het thema geluid verbinden wij de komende tijd prioriteit als het gaat om wezenlijke
veranderingen in gedrag en te nemen maatregelen door de horecabranche in het bereiken van
minder overlast.
Weliswaar in mindere mate geldt dit overigens ook voor de overlast, die ondervonden wordt ten
gevolge van vervuiling en vernieling in het centrum. Over concrete acties zullen wij met de horecaondernemers en bewoners overleg voeren, teneinde deze vormen van overlast te reduceren.
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2.2.12.

Effectuering paracommercie.

IHB.
Paracommercie is een vorm van concurrentie voor de horeca doordat instellingen
(sportverenigingen, sociaal-culturele of recreatieve instellingen, buurthuizen e.d.) buiten hun
doelstelling om horecadiensten verlenen aan hun bezoekers.
In dit opzicht dienen wij ervoor te waken dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.
Toets.
Effectuering van onze beleidsvoornemens is primair aanvullend geregeld in de DHV en in ons
gemeentelijk accommodatiebeleid ten behoeve van ons voorzieningenpakket op het terrein van
sociaal-cultureel werk en sport.
Voor de uitvoering van de maatregelen op dit terrein hebben wij in de bestaande huurcontracten
van onze gemeentelijke accommodaties en in de verleende vergunningen in het kader van de DHV
( Drank-en Horecavergunningen) beperkingen in de gebruiksmogelijkheden opgenomen, zodat er
op dit moment in die zin geen concrete acties nodig zijn.
Anderzijds bereiken ons signalen, die er op duiden dat ofwel in sommige gemeentelijke
accommodaties minder streng de hand wordt gehouden aan het toezien op drankgebruik bij
jongeren danwel dat de accommodaties onderverhuurd worden aan groepen of personen, die
vervolgens (zonder verdere controle) festiviteiten danwel activiteiten organiseren die niet binnen de
door ons vastgestelde doelstellingen passen.
Het betreft hier zowel sport-als sociaal-culturele accommodaties en wij zijn voornemens om onze
beleidslijn met betrekking tot de bovengenoemde beperkingen in de gebruiksmogelijkheden van
deze accommodaties in nader overleg met de desbetreffende besturen aan de orde te stellen.
Conclusie.
Momenteel is er geen aanleiding om ons huidige beleid ten aanzien van paracommercie te
wijzigen. Wel zullen wij deze beleidslijn in een door ons te entameren overleg met betrokken
partijen nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht brengen.
2.2.13.

Effectuering integraal veiligheidsbeleid.

IHB.
De aanpak van onveiligheid, met welk verschijnsel onder andere de horeca op onderdelen mee in
verband gebracht wordt, vraagt om een gezamenlijke inspanning van overheden, maatschappelijke
instanties, horecabranche en burgers.
In deze gezamenlijke inspanning hebben wij een spilfunctie, hetgeen tot uitdrukking gebracht dient
te worden in de verdere uitwerking van een nota ”Integraal veiligheidsbeleid in
Valkenswaard”. Het ontwerpen van een “ Keurmerk Veilig Uitgaan” staat eveneens als concrete
actie vermeld.
Ad1.

Nota Integraal Veiligheidsbeleid.

Toets.
In november 2002 hebben wij een Plan van Aanpak gepubliceerd, waarin wij naast het door de
gemeenteraad vastgestelde raamwerk ook hebben aangegeven op welke wijze wij met onze
inwoners en andere veiligheidspartners ( politie, brandweer en maatschappelijk middenveld zoals
bedrijven, (horeca)ondernemers, scholen en instellingen) samen kunnen zorg dragen voor een
“veilig” Valkenswaard.
Wij realiseren ons ook dat wij niet alles tegelijk kunnen aanpakken. Vandaar dat wij een aantal
thema’s hebben gekozen waarvoor wij op korte termijn in ieder geval onder onze regie concrete
acties zullen ondernemen.
Deze thema’s zijn: horeca en uitgaan, drugs-en alcoholgebruik en gokken, jeugd, inbraken en
verkeer en vervoer.
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Een aantal van deze thema’s sluit nauw aan bij onze bij onze doelstellingen van het integraal
horecabeleid met centrale items zoals bijvoorbeeld: het scheppen van een leefbare omgeving, het
bevorderen van een kwalitatief sterk horecaproduct, het voorkomen van drugshandel en
criminaliteit en het optimaliseren van de openbare orde en veiligheid.

Conclusie.
De effectuering van ons integraal veiligheidsbeleid vindt zijn vervolg in het benoemen en het
uitwerken van een aantal thema’s, die geheel in het verlengde liggen van onze doelstellingen van het
integraal veiligheidsbeleid.
Met name zal dit tot uitdrukking komen in het gezamenlijk ontwerpen van concrete (”verbeter”)acties
waarvoor wij op de horecabranche en andere veiligheidspartners in de komende tijd een nadrukkelijk
beroep zullen doen.
Ad2.

Keurmerk Veilig Uitgaan.

Toets.
Dit keurmerk beoogt de invoering van een aantal maatregelen en afspraken, die rechtstreeks
betrekking hebben op de veiligheid in uitgaansgebieden.
Ook deze actie is verwezenlijkt en staat nader toegelicht in hoofdstuk 2.2.3 van deze evaluatie.
In relatie tot Veilig Uitgaan willen wij nog het volgende opmerken over preventief fouilleren:
Momenteel staat dit onderwerp sterk in de belangstelling en landelijk wordt preventief fouilleren in
meerdere plaatsen al toegepast. Ook in Valkenswaard willen wij aandacht schenken aan dit fenomeen.
Hierbij zijn wij ons terdege bewust van het feit dat - voordat wij ook in Val;kenswaard hiertoe
overgaan - er zorgvuldig en gedegen overleg met allerlei partners in het horecaveld dient plaats te
vinden.
Bezien vanuit onze regiefunctie zullen wij hiertoe de komende maanden de benodigde initiatieven
ontwikkelen.
2.2.14.

Effectuering communicatie.

IHB.
De basis van een gedegen (horeca)beleid ligt in onze opvatting ook in het bestaan van goede in-en
externe communicatie tussen vele partijen.
Met name die communicatievormen waarbij naast de horecabranche ook inwoners, instellingen,
politie, brandweer, bedrijven en scholen en gemeentelijke afdelingen betrokken zijn.
Uiteraard ieder vanuit eigen belangen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden, waarbij wij ons
realiseren dat deze zaken niet altijd even parallel lopen.
Wij hebben extra middelen ter beschikking gesteld om onder leiding van Polyground voor de verdere
uitwerking van sommige beleidsvoornemens zorg te dragen, waarbij nadrukkelijk de voorwaarde
gesteld is om hierbij de horeca-ondernemers en de omwonenden van de horecaconcentratiegebieden te
betrekken.
Toets.
Uit de vorige paragrafen kan worden afgeleid dat in 2001 en 2002 allerlei momenten van overleg
hebben plaats gevonden.
Onder leiding van Polyground hebben zowel bewoners, horeca-ondernemers, politie, brandweer en
gemeentelijke afdelingen gezamenlijk gewerkt aan de concepten van het Convenant Veilig Uitgaan en
aan de Evenementennota.
Ook het maandelijkse overleg tussen de bewoners en de gemeente is tot op heden gecontinueerd.
Incidenteel heeft er overleg plaats gevonden tussen de horeca-ondernemers en de gemeente
Met name over dit laatste overleg zijn de horeca-ondernemers qua intensiteit en kwaliteit niet positief
gestemd en hebben ons verzocht om dit overleg wederom op de leest van de vroegere kwaliteitskring
te structureren en te regisseren.
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In de nota Integraal Horecabeleid Gemeente Valkenswaard hebben wij gesteld dat de kwaliteitskring
wezenlijke bijdragen geleverd heeft aan de totstandkoming van dit integrale beleid.
Zo is zij verantwoordelijk geweest voor het opstellen van het eindadvies dat uiteindelijk geleid heeft
tot de vaststelling van het onderhavige beleid ( beleidsvoorbereidende rol). Ook is in verschillende
werkgroepen van de kwaliteitskring reeds een aanvang genomen met het ontwikkelen van concrete
activiteiten.
Ten aanzien van de effectuering van onze beleidsvoornemens van de nota IHB hebben wij het accent
niet meer zozeer gelegd op een verdere beleidsontwikkeling maar vanwege andere prioriteiten en
beschikbare menskracht ( reorganisatie) hebben wij een pas op de plaats gemaakt en er voor gekozen
om de beleidsvoornemens eerst uit te werken voordat er verdere stappen ondernomen worden.
Gelet op allerlei ontwikkelingen onderkennen wij de stelling van de horecabranche dat het huidige
overleg tussen de ondernemers en de gemeente onvoldoende draagvlak biedt om de beoogde
kwaliteitsslag te maken. Ook ons overleg met de bewoners is rijp voor een kwaliteitsimpuls.
Wij zijn dan ook voornemens om het huidige overleg met de horecabranche intensiever gestalte te
geven door het beschikbaar stellen van meer menskracht binnen het bestaande beleid.
Dit betekent dat wij de regie van dit overleg zullen gaan voeren waarbij wij tevens opmerken dat de
wijze van dit structurele overleg in onze optiek op een andere snit gesneden moet worden.
Wij stellen voor om in eerste instantie in ieder geval per horecaconcentratiegebied tot een overleg te
komen waarin zowel de horecabranche, de bewoners en mogelijk andere partners onder onze regie
samen concrete acties en afspraken over een aantal centrale items gaan ontwikkelen. Hierbij denken
wij met name aan reductie van geluidsoverlast zowel bij de dagelijkse horeca-activiteiten als bij
evenementen, het schoonmaken van de voor-en achterkant van de horecagelegenheden alsmede van
de openbare ruimte, uitbreiding van terrassen al dan niet bij evenementen, het gebruik van bij
horecapanden gelegen tuinen ten behoeve van horeca-activiteiten, aandacht voor obstakels bij
horecapanden die de vrije doorgang in de openbare ruimte belemmeren en het opstellen van sancties
indien allerlei afspraken niet nagekomen worden.
De wijze en de intensiteit van deze gewijzigde overlegvorm zullen wij met de betrokken partijen
verder uit werken.
Het uiteindelijke doel hierbij is om de in onze ogen zeker nog niet optimale balans tussen levendigheid
en leefbaarheid anders en beter in evenwicht te brengen.
Wij realiseren ons dat wij in dit proces van elke betrokken partij een fikse inspanning vragen maar het
creëeren van veilige en leefbare uitgaansgebieden voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers
rechtvaardigt onze vraag.
Conclusie.
Alhoewel onze beleidsvoornemens tot op zekere hoogte geëffectueerd zijn, zijn wij van mening dat het
huidige niveau van communicatie qua kwantiteit en kwaliteit een beleidsintensivering behoeft.
Vanaf januari 2003 zullen wij daartoe in het bedrijfsplan en de onderscheiden afdelingsplannen binnen
de reguliere werkzaamheden tijd en menskracht voor opnemen.
In eerste instantie zal de coördinator integraal horecabeleid dit proces intensiever gaan regisseren.
2.2.15.

Effectuering handhaving.

IHB.
Het handhavingsbeleid hebben wij in het IHB geduid als een substantiële bijdrage aan de leefbaarheid
van Valkenswaard als onderdeel van het kwaliteitstraject.
Als concrete acties hebben wij een aantal voornemens geformuleerd, die moeten leiden tot een meer
eenduidig en stringenter handhavingsbeleid.
Hierbij gaat het onder andere over het instellen van een handhavingsoverleg, het ontwerpen van een
bestuurlijk handhavingstraject en het intensiveren van preventieve controles door de politie en
brandweer.
Daarnaast hebben wij aangegeven dat onderzocht wordt in hoeverre er gemeentebreed een
handhavingsbeleid kan worden ontwikkeld waarin het voorgestelde handhavingsbeleid ten aanzien van
de horeca als onderdeel kan worden meegenomen.
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Toets.
Het moge duidelijk zijn dat onze ambities m.b.t. een aantal in de vorige paragrafen aangekondigde
acties op verschillende terreinen slechts verwezenlijkt kunnen worden indien er tevens sprake is van
een adequaat handhavingsniveau. Specifiek hebben wij op het terrein van Milieu en Brandveiligheid
concrete maatregelen aangekondigd.
Andere centrale items zoals geluidsoverlast, terrassen, evenementen e.d. zullen wij wij betrekken bij
de nadere uitwerking van de door ons in 2002 ondernomen substantiële stappen op het gebied van
toezicht en handhaving.
Bij de behandeling van de begroting 2003 is onder andere besloten een structureel bedrag van
€ 90.000,- beschikbaar te stellen voor het aantrekken van extra personeel voor toezicht en handhaving.
Deze extra formatie zal worden toegevoegd aan het team toezicht en handhaving dat in de nieuwe
ambtelijke organisatie wordt gevormd.
Dit team, dat in eerste instantie beschikt over 8 formatieplaatsen, gaat activiteiten op het gebied van
toezicht en handhaving voor zijn rekening nemen.
Wij verwachten dat dit team in het tweede kwartaal van 2003 compleet zal zijn.
Inmiddels zijn wij vanaf september 2002 met de voorbereidingen gestart om te komen tot een nota
“Toezicht en Handhaving” waarin de kaders en prioriteiten op het gebied van deze beleidsitems staan
geformuleerd.
Daarnaast nemen wij (verplicht) deel aan het project “ Professionalisering van de milieuhandhaving”.
De hierbij beoogde versterking van het proces van handhaving op milieugebied staat niet op zichzelf.
Einddoel is een versterking van toezicht en handhaving op het gebied van de totale fysieke omgeving
(bouw-, en brandveiligheid, ruimtelijke ordening, etc.).
Conclusie.
Het vorenstaande impliceert dat in het tweede kwartaal van 2003 het team toezicht en handhaving
gericht, dat wil zeggen op basis van de door de gemeente vastgestelde prioriteiten, met zijn activiteiten
kan starten.
In dit verband zal het duidelijk zijn dat met het oog op de leefbaarheid van het centrum (en een juiste
balans tussen levendigheid en leefbaarheid) door ons prioriteit zal worden gegeven aan veiligheid en
toezicht en zonodig handhaving van de afspraken die wij met de horeca-ondernemers in met name de
horeca-concentratiegebieden (centrum) hebben gemaakt.
Uiteraard is dit onderwerp een van de speerpunten, die in de hernieuwde overlegstructuur
(gemeente, brandweer politie, horecabranche en bewoners) aan de orde zullen komen.

2.3

Samenvatting van de conclusies met de daarbijbehorende bijsturingen en stand van
zaken.

Beleidsvoornem
en

6.2.1.
Ruimtelijk beleid
• Inhaalslag
bestemmingsplannen
6.2.2.
Milieu beleid
•

Uitvoering

Sector RB
Afd. BW

Personele inzet

Via plan van aanpak VROM

Kosten

Via plan van aanpak VROM

Stand van
zaken/Termijn

Vanaf 2001.
Statie: vanaf2003
Markt: vanaf 2004

Sector RB

Gebiedsgericht Afd.Milieu
beleid

Uitbesteding

25.000,--

Aanvang in 2003
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Beleidsvoornem
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•
•
•

Inhaalslag
gezoneerd en
gefaseerd .
Extra
metingen

Uitvoering

Afd.Milieu

Personele inzet

Extra middelen

15.000,--

Stand van
zaken/Termijn
Aanvang 2003

onderdeel extra
middelen

Aanvang in 2003

Regulier

Via begroting
2003

2003 en volgend

Regulier
/Polyground

Zie middelen
Polyground

Afgerond in
november 2002:
Vaststelling
doorB&W in mei
2003

Afd.Milieu

Milieucontrole Afd. Milieu

Kosten

6.2.2.
• Evenementen

Sector RB
Afd. OW/ML.

•
•

Terrassen
Winterterras

Afd.OW/ML/
Brandweer

Regulier

Budgettair neutraal Nagenoeg
afgerond.:Najaar
2002/voorjaar
2003

•

Vergoedingen

Afd. VG

Regulier

Nagenoeg
afgerond: Najaar
2002

6.2.3.
Openbare orde,
veiligheid en
woon-en
leefklimaat
• Intentieverklaring

Sector
RB/Staf/Welzijn

Afd.
GM,BJV,WOS,
Politie,brandweer,

Regulier/Polyground

Zie middelen
Polyground

Afgerond
2003 vaststelling.
Stringentere
aanpak van
leefbaarheidsaspecten met name
geluidsoverlast.

6.2.4.
Verkeersbeleid

Sector RB
Afd. OW

Sector RB
6.2.5.
Economisch beleid
• Herinrichting Afdelingen RB
kernwinkelgebied
• Herinrichting
Afd. OW
Markt

Regulier

Begroting 2003

2003 en volgend

Regulier

Via begroting
2003

2003 en volgend

Regulier

Via meerjarenRaming

2004 en volgend

6.2.6
Sector Welzijn
Welzijn/jeugd/toeristisch beleid.
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Beleidsvoornem
en
•
•

6.2.9.
Bordeel/prostitutie
6.2.10.
Brandveiligheid
• Inhaalslag

Preventieve
controles

6.2.11.
Sluitingstijden

•
•

Monitoring/
Klachtenlijn

6.2.12.
Paracommercie
(DHW)
6.2.13.
Veiligheidsbeleid
• Uitwerking
notitie
• Keurmerk
Veilig Uitgaan
6.2.14.
Communicatie
• Intensivering

Personele inzet

Kosten

Stand van
zaken/Termijn

Regulier

Via begroting.

2002 en volgend

Regulier

Via begrotinmg

Aanvang najaar
2002 en volgend

Sector Staf
Afd. BJV/Politie

Regulier

Via begroting

In 2003:
Nadere oriëntatie
vestigingsbeleid
speelautomatenhallen

Sector Staf
Afd. BJV/Politie

Regulier

Via begroting

2003 en volgend

Brandweer

Regulier

Brandweer

Deels regulier
deels extra ter
beschikking
gestelde middelen
in 2001
Idem

Riskant gedrag Afdeling WOS
Toeristischrecreatief:nota Afdeling WOS

6.2.7.
Drugsoverlast
Zie 6.2.3.
6.2.8.
Kansspelbeleid

•

Uitvoering

Jaarplan 2001 e.v.
Begroting/29.000,- In aanvang
genomen 2001/
2002/2003

6.500,--

Sector RB/Staf

In aanvang
genomen
2002/2003
Definitief
verlengen.
Herbezinning
deurbeleid

Regulier

Via begroting

Regulier
deels extra
middelen

Via begroting
10.000,--

Afd. BJV
Sector Staf

Regulier

Via begroting

2002 en volgend

Afd. BJV

Regulier

Via begroting

2002 en volgend

Afd. M/BJV/
Afd. OW/IZ
Sector Staf

Afd. BJV/Politie/
Polyground

Afgerond
Afgerond

Afdelingsplannen/ Zie middelen
Polyground
Polyground

Afgerond
2002

Sectoren RB/
Staf/Welzijn
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Beleidsvoornem
en

Uitvoering

Personele inzet

overlegvormen Afd.GM/OW/BJV/ regulier/PolyWOS/Pol./Brand- ground
weer/Polyground
•

Polyground

6.2.15.
Handhavingsbeleid
•

•

HandhavingsOverleg

Andere inzet
parkeerwachten

Organisatie
uitvoering
horecabeleid

Uitvoering
werkgroepen
kwaliteitskring
Sector RB/Staf

Polyground

Coördinator
horecabeleid

Via begroting
Zie middelen
Polyground

Stand van
zaken/Termijn
Intensivering van
andere vormen van
overleg

70.000,-Afgerond in 2002

Regulier
Afd.
GM/OW/BW/BJV
/
Politie/Brandweer/ Regulier
Polyground
Afd. OW/Politie

Kosten

-2003

extra middelen ten
behoeve van
25.000,-uitbreiding uren.

Afgerond.

Regulier

Via begroting

2002 en volgend

Regulier en deels
extra middelen

Via begroting
5.000,-185.000,--

2002 en volgend
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