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Toelichting door indiener
- Een try-out periode van ruim één jaar in te lassen waarin het buiten staand drinken toegestaan is;
- Daarnaast de try-out periode te benutten om ondernemers tijdens evenementen/optochten de
mogelijkheid te bieden te werken met statafels i.p.v. zitplaatsen op hun terras;
- De try-out periode het liefst voor de zomer van 2020 te laten beginnen en de gemeenteraad te
voorzien van een tussenevaluatie en eindevaluatie;
- Wanneer de try-out periode een succes blijkt, deze naar permanente regels om te zetten in de
nadere concrete uitvoeringsregels;
- Het inlassen van de try-out periode en de toepassing hiervan in goed overleg met de
ondernemers en bewoners te doen.
BEWONERS KOESTRAAT EN OMGEVING:
We zijn overvallen. Help.
Uit de krant moesten we vernemen dat het CDA staand wil kunnen drinken op een terras. Omdat dat
gezelliger is voor de gasten en omdat dat makkelijker is voor de horeca.
Sommige horeca vindt de nieuwe terrasregels te moeilijk en handhaving te streng.
Afschaffen dan maar zo vindt het CDA.
Echter de indieners en mede-indieners van de motie gaan voorbij aan de recente turbulente
geschiedenis.
Deze regels en handhaving bleken de enige mogelijkheid om sommige horeca te bewegen om zich
aan afspraken te houden. Bij deze ondernemers werd staand drinken op terras staand drinken buiten
terras, het werd staand drinken op andermans terras, voor deuren van bewoners, de straat stond bij
terrasweer iedere avond vol.
Bewoners, voorbijgangers werden geïntimideerd. De dierenambulance werd niet doorgelaten.
Incidenten denkt u? Nee een trend. En juist hierdoor zijn recent de regels strenger geworden.
Zonder
Dat het zo uit de hand liep is gelukkig verleden tijd voor de Koestraat en voor bijvoorbeeld café
Zondag, maar is nog steeds gaande op andere plekken. Vraagt u maar na bij de politie, bij
Handhaving. Bij bewoners.
Gasten denken waar gaat dit over? Mag ik niet eens even staand drinken? Wat maken die paar
drankjes nu uit?
Maar bewoners hebben avond in avond uit hoe dan ook overlast.
Staand drinken is een ander gevoel. En nu juist dat gevoel roept ander gedrag op. Men wordt
luidruchtiger, men neemt meer ruimte.
Dat geeft overlast.
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Staand drinken maakt ook dat er zich meer mensen op een terras kunnen en zullen amuseren. Meer
luidruchtigheid dus. Meer overlast dus.
Jammer dat de indieners van de motie opportunisme van een paar ondernemers steunen en niet
opkomen voor leefbaarheid van veel meer bewoners. Jong en oud.
De huidige strenge handhaving is er met veel moeite gekomen omdat het gierend uit de hand liep. En
zoals het op sommige plekken nog iedere uitgaan’s avond zware overlast geeft, dwars door het
centrum.
Wonen in centrum is voor velen een bewuste keuze geweest. Tien, twintig, dertig, veertig jaar
geleden. Dat we daarvoor meer moeten betalen en hebben betaald betekent niet dat we minder
recht hebben op leefbaarheid en goede nacht rust. Als uw buren iedere zomerse avond een feestje
(willen) geven in hun tuin of op hun balkon gaat u dan ook een motie indienen om dat dan maar toe
te staan?
Het CDA staat voor eerst geloven dan zien. Deze bewoners staan voor eerst zien dan geloven.
Wij zien nu dat de rust is wedergekeerd. Wij hebben geen try-out periode nodig om weer te
evalueren dat er toch regels nodig zijn, dat staand drinken overlast geeft. Wij hebben niet weer ruim
één jaar van extra overlast nodig.
Als horeca niet bereid is of niet bij machte is om gasten te remmen om buiten staand drinken, hoe
kunt u dan verwachten dat horeca een vol terras van staande drinkers wel zal remmen in het
luidruchtig zijn, in het buiten het terras te gaan staan drinken?
Het CDA wil de try-out periode ook benutten om ondernemers tijdens evenementen/optochten de
mogelijkheid te bieden te werken met statafels i.p.v. zitplaatsen op hun terras.
Heeft het CDA ook nagedacht over de criteria om wel of niet statafels toe te kennen? Heeft het CDA
ook bedacht met hoeveel tafels en hoeveel gasten een terras vol is? Zal de horeca dan de koppen
tellen? Komen er lijnen op straat om de terrasruimte aan te geven?
Als horeca het nu al te moeilijk vindt om überhaupt staand drinken te beletten, hoe denkt u dan dat
horeca de overlast wil of zal indammen als u instemt met deze motie?
Als u van bewoners verwacht het offer van weer een jaar overlast te dragen, mogen wij dan van
horeca vragen dat als de evaluatie weer negatief uitvalt, dat dan de terrasvergunning in het geheel
wordt ingeleverd? Kortom als u vol vertrouwen bent dat het goed zal gaan is deze toezegging aan de
bewoners toch niet teveel gevraagd?
OVERWEGENDE DAT:
 De leefbaarheid van een stad ook een kwalitatief goed uitgaansleven impliceert, maar staand
drinken op een terras of statafels daar niet essentieel voor is (zie andere steden) maar dat dat wel
directe aanleiding tot heftige overlast blijkt te zijn;
 De horecazaken en bijbehorend uitgaansleven van waarde zijn en een stukje belevenis geven aan
de binnenstad voor jong en oud, maar dat binnenstad bewoners (jong en oud) die investeren in
het wonen in de binnenstad van nog grotere waarde zijn voor de aantrekkingskracht van onze
stad;
 Dit CDA voorstel past niet in het kader van het coalitie akkoord waarin de economische
ontwikkeling altijd ten dienste zou staan van het welzijn van al die Maastrichtenaren. Dus ook van
onze buren jong en oud, in de binnenstad;
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 Verbetering van de leefbaarheid, en vermindering van de overlast omtrent dit onderwerp is een
langgewenst geluid vanuit de binnenstadbewoners die allemaal wonen in nabijheid van horeca;
 Met veel wederzijdse moeite (van alle betrokkenen) zijn er convenanten tot stand gekomen,
bewoners hebben zich moeten verenigen om tot de huidige afspraken te komen die met veel
moeite zijn uitgewerkt met ondernemers en handhaving. Deze motie breekt adhoc en zonder enig
realiteitsbesef dit -inmiddels goed- overleg open, en zet de verhoudingen onnodig extra onder
druk. Ieder overleg over een verruiming van de regels betekent voor die horeca die het toch al
moeilijk vindt om rekening te houden met de buren nog meer een vrijbrief om het niet te doen.
Bewoners zijn hiermee altijd degenen die weer wat van woongenot zullen moeten inleveren. De
huidige afspraken blijken enkel te werken omdat er een financiële sanctie op staat voor
betreffende ondernemers die voorheen niet eens bereid waren tot overleg.
 Binnenstadbewoners zijn ook gewoon burgers die net als ondernemers moeten werken voor hun
geld en moeten kunnen vertrouwen op een gemeenteraad die de leefbaarheid van de binnenstad
respecteert. Zodat leefbaarheid als kernwaarde overeind blijft staan (zie uw Coalitie akkoord).
 Inderdaad in de binnenstad horen huishoudens, cultuur, handel en horeca samen.
Echter u realiseert zich hopelijk ook dat horeca als buur niet alleen in houdt dat er gezelligheid is,
omdat niet iedere horeca ondernemer genegen is om ook aan belang van buren te denken, dat
deze ondernemers enkel geremd worden als het geld kost dus als er een boete op staat? Helaas
hebben we nog steeds voorbeelden te over.
ONS KLEMMEND VERZOEK aan de Gemeenteraad is dan ook
 Om geen try-out periode in te lassen waarin het buiten staand drinken toegestaan is;
 Om überhaupt buiten staand drinken niet toe te staan (dus te blijven bij huidige afspraken);
 Om geen try-out periode te benutten om ondernemers tijdens evenementen/optochten de
mogelijkheid te bieden te werken met statafels i.p.v. zitplaatsen op hun terras.
Mocht de Gemeenteraad onverhoopt de motie wel aannemen, dan verzoeken wij de Gemeenteraad
ook te besluiten dat wanneer de try-out periode inderdaad geen succes blijkt voor de leefbaarheid
rond bepaalde horeca gelegenheden, dat dan de terrasvergunning van de betreffende horeca direct
en zonder pardon wordt ingetrokken omdat dan is gebleken dat deze ondernemer zelfs zonder regels
niet eens een terras kan beheren…
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Bewoners Koestraat en omgeving, en overige belanghebbende bewoners
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PS.
Vanwege de onverwachtheid van de motie en onze korte tijd om nog te kunnen reageren hebben we
nog niet alle namen van alle buren die deze noodkreet ondersteunen kunnen verwerken.
We sluiten in ieder geval aan bij het schrijven van de bewonersvereniging Jekerkwartier.
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