Verslag
Horecaoverleg Boxtel
Datum:
Locatie:
Aanwezig:

13 november 2019
Gemeentehuis Boxtel
Namens de horeca:
Sjef en Karin van Asveld
Claire Wijnstok
Ton van Alphen
Als gast namens horeca:
William van Dinther
Namens KHN:
Rene Nouwens
Namens de politie:
Leon Rietdijk
Martijn Stevens
namens de Gemeente:
Franca Verstraten
Richard Schuurs

Afwezig:

Burgemeester F. Naterop
Marion Veenstra
Ad Schelle (zonder bericht
van verhindering)
Bernard van Stekelenburg
(zonder bericht van
verhindering)

1. Opening
De bijeenkomst wordt geopend.
De burgemeester is verhinderd en zal daarom niet aansluiten bij deze bijeenkomst.
William van Dinther is deze keer als gast aanwezig omdat hij een aantal vragen heeft over
carnaval en mededelingen over het Koningsweekend.
2. Mededelingen
Leon Rietdijk is een tijdje afwezig geweest maar is weer terug op de werkvloer en is voor de
horeca het aanspreekpunt. Hij is door zijn collega’s op de hoogte gebracht van de zaken die
tijdens zijn afwezigheid hebben gespeeld en welke zijn afgerond, zoals het sluiten van een
horecaconvenant, in het horecaconcentratiegebied, en een horecaverordening geldend in
de gehele gemeente.

Ad Schelle en Bernard van Stekelenburg zijn afwezig, zonder bericht van verhindering.
Indien u verhinderd bent, dan dit vooraf wel graag kenbaar maken.
Zoals in het vorige verslag ook is opgenomen is er in januari 2019 besloten om een
horecaoverleg te houden, tweemaal per jaar, met afgevaardigde van de horeca uit de
diverse kernen. In juli en ook in november 2019 is Breukelen niet vertegenwoordigd
geweest. Dit is niet afgesproken en ook niet wenselijk.
3. Verslag vorige vergadering 10 juli 2019.
Onder punt 2, derde regel staat veiligheidsglas dit moet zijn plastic.
N.a.v. het artikel over de horecaverordening vraag Sjef naar het getekend
horecaconvenant.
Noot: voor eind 2019 zal er gezorgd worden dat iedereen, die het convenant
ondertekend heeft een exemplaar zal ontvangen.
4. Carnaval
Liempde:
Vanuit Liempde hebben twee horecaexploitanten een informatieve aanvraag gedaan, naar
de mogelijkheid om een tent te plaatsen in het dorp om gezamenlijk carnaval te vieren. De
gemeente heeft hier niet afwijzend op gereageerd, mits alles zou voldoen aan de
toetsingskaders van de APV en de veiligheidseisen van de brandweer en politie.
De plaatsing van de tent heeft in het dorp, rondom de carnavalsvereniging en andere
horecaexploitanten voor wat rumoer gezorgd en omdat ook het Concordiapark en D’n tip
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden, niet bruikbaar zijn, hebben de twee initiatiefnemers
besloten om in 2020 geen tent te gaan plaatsen.
Inmiddels, nog tijdens de aftastingsperiode of het plaatsen van een tent mogelijk zou zijn,
hebben twee andere horecaexploitanten een aanvraag gedaan voor de afterparty van
Loeriefoepe. De aanvraag is ook getoetst aan de APV en is net als in 2019 vergund.
De geruchten gaan nu, dat er in 2020 geen loeriefoepe zal plaatsvinden, dus hier zal nog
een gesprek volgen met de aanvragers, door de gemeente.
Noot: namens de burgemeester het verzoek aan de horecaexploitanten van Liempde
om samen een gesprek aan te gaan zodat de “neuzen” weer dezelfde kant op gaan
wijzen. Samenwerking is de kracht.
Boxtel:
De horecaexploitanten willen graag, tijdens de optocht op zondagmiddag, het carnaval
buiten vieren, om zo de mensen langer op de Markt te kunnen houden.
Hiervoor is dan ook toestemming mogen om buiten alcohol te mogen verkopen.
Afgesproken is dat elke horecaexploitant die dit wil een aanvraag doet bij de gemeente met
een duidelijke tekening van het terras waarop de drank verkocht en genuttigd zal worden.
De ontheffing kan dan onder voorwaarden tot uiterlijk 19.00 uur op zondag worden
verleend.
Tijdens de carnaval mag er uitsluitend drank geschonken worden in plastic. Dit geldt
voor alle openbare inrichtingen van de gemeente Boxtel waar een openbaar
carnavalsfeest wordt gevierd.
Hier zal t.z.t. een aanwijsbesluit voor worden genomen en gepubliceerd en hierop zal
ook handhavend tegen worden opgetreden.

Het rijden met geluidswagens is in Boxtel, m.u.v. tijdens de optochten, verboden. Ook hier
zal handhavend tegen worden opgetreden.
Noot: De afdeling communicatie van de gemeente Boxtel zal dit ook mededelen via
social media en de diverse weekbladen.
5. Verlichting op de Markt
De verlichting op de Markt wordt als niet optimaal en als slecht genoemd.
De bomen groeien in de lampen, het is aardedonker op de Markt, de verlichting schijnt naar
boven i.p.v. naar beneden.
Noot: dit is doorgegeven aan de vakafdeling en portefeuillehouder. Terugkoppeling
volgt z.s.m.
6. Overlast hangjongeren op zaterdag
De laatste tijd is er sprake van een groep hangjongen de voor overlast zorgen op de Markt
op zaterdagavond.
Deze groep komen niet naar binnen maar blijven heel lang rondhangen. De horeca meldt
dat zij signalen hebben, dat de politie “amicaal” met deze groep omgaat.
Leon geeft aan dat de groep jongeren en de problematiek hieromheen de volle aandacht
heeft bij de politie en dat ook in de driehoek is besproken.
Als oplossing wordt aangedragen om:
- De Markt autovrij maken tijdens de stapavonden, zodat de groep zich niet welkom
voelen.
Noot: het verzoek om de Markt autovrij te maken tijdens de stapavonden is in gang
gezet en een besluit zal hierover binnenkort worden genomen.
7. Koningsweekend 2020
De gezamenlijke markthoreca is in overleg met afgevaardigde van Boxtel Vooruit om tijdens
het Koningsweekend een dichte tent te plaatsen op de Markt.
Helaas is het programma eerder gepubliceerd dan dat de aanvraag bij de gemeente is
gedaan. Dit blijkt te gaan om een miscommunicatie tussen de verschillende partijen.
De gemeente vraagt om z.s.m. een ontvankelijke aanvraag in te dienen voorzien van een
veiligheidsplan, programmering met vermelding van de artiesten. De toetsing van de tent
zal vervolgens door de brandweer worden gedaan en de politie zal een advies uitbrengen
aan de gemeente. De burgemeester kan daarna een besluit nemen.
Tijdens het evenement zal er in de tent uitsluitend plastic mogen worden gebruikt.
Of er in de horeca inrichtingen en terrassen wel glas gebruikt mag worden is tijdens deze
bijeenkomst nog niet bekend.
De weekmarkt zal op vrijdag verplaatst moeten worden, i.v.m. het evenement. Dit is ook
een reden om z.s.m. de vergunning aan te vragen.

8. Rondvraag
Rene: hoe staat het met de handhaving activiteiten die plaatsvinden in de para-commerciële
instellingen?
Hiermee worden door de gemeente handhavende gesprekken gevoerd.
Horeca: wat zijn de sluitingstijden tijdens Oud en Nieuw en is beveiliging nodig?
Tijdens oudejaarsnacht zijn er geen sluitingstijden. Dit is opgenomen in de APV en
horecaverordening. In de horecaverordening zijn geen eisen gesteld over het hebben van

een gecertificeerde horecaportier tijdens oudejaarsnacht. De burgemeester kan hier
uiteraard altijd, gemotiveerd, van afwijken en alsnog een horecaportier eisen.
9. Sluiting en planning nieuwe datum
Voor het Koningsweekend zal een apart overleg met de evenementenorganisatoren worden
gepland.
Het reguliere horecaoverleg zal half mei 2020 plaatsvinden. De definitieve datum volgt later.

