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Afgelopen zaterdag was het flink druk in De Ark. Er waren twee groepen. Om 
beurten stonden deze groepen buiten te roken. Ik heb even geteld: 15 man in 
de straat. Als een groep van 15 man 3 meter van je huis staat te roken en te 
praten (nou ja praten, mensen met alcohol op gaan meer schreeuwen) dan 
horen wij dat door ons hele huis. Televisie kijken is bijvoorbeeld niet meer 
mogelijk. En dat terwijl de ramen en deuren van De Ark nog dicht waren! Als 
het straks wat warmer is gaan alle ramen en deuren open. De herrie is dan 
nog vele malen groter. Dit is een hele reële situatie die regelmatig voorkomt.

Deze overlast. Dat is de praktijk. Wij zitten regelmatig in de herrie, en 
niemand doet daar wat aan.

Aan deze overlast gaan de maatregelen die gekoppeld zijn aan de legalisatie 
van nr. 5 niets veranderen. Geen enkele maatregel helpt hiertegen.

In het horecasanctiebeleid staat: “nauwlettend wordt zorggedragen dat in de 
inrichting alsmede de onmiddellijke omgeving van de inrichting de openbare 
orde niet wordt verstoord en het woon en leefklimaat niet wordt aangetast 
door bezoekers van de inrichting”.

Dat is nu precies wat er gebeurt: Het woon en leefklimaat wordt aangetast 
door bezoekers van De Ark.

De heer Huissen moet hiertegen dus actie ondernemen. Maar wat moet hij dan
doen? Moet hij vragen of de gasten wat stiller willen zijn? Ze zien hem al 
aankomen. Of, denkt u nou werkelijk dat op een warme zomeravond bij veel 
herrie de heer Huissen dit opmerkt en de ramen sluit? Natuurlijk niet! Nee, dat
gaat niet helpen. En dat snappen wij ook wel.

De gemeente dan? Die moet toch handhaven? De afgelopen jaren hebben wij 
meldingen gedaan. Die worden dan afgedaan met “We hebben het er met de 
eigenaar over gehad”, en “De Ark heeft al onze volle aandacht”. Als je dan 
vraagt wat dat betekent blijft een antwoord uit. Doorvragen en nog meer 
melden had de volgende reactie als gevolg: “We weten het nu ook niet meer, 
misschien helpt een brief naar BenW?”. Duidelijk is dat handhaving hier niet 
mee om kan gaan.
Bovendien: Handhaving is niet bevoegd om te handhaven bij geluidsoverlast, is
ons verteld.

Conclusie: Van de eigenaar hoeven we niets te verwachten, en van de 
gemeente ook niet. En zo gaat het al jaren. Er verandert niets.

Hoe had het college of de wethouder dan gezien dat deze overlast ophoudt?
De in de ontwerp-omgevingsvergunning voorgestelde maatregelen helpen hier 
niet tegen. Ook handhaving werkt niet.

Het werkelijke probleem is dat de Ark gewoon te groot is voor deze straat.
En daar ligt ook de oplossing.


