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Geachte Burgemeester Wienen, 

Wij, bewoners van het gebied in en rond de Smedestraat (met name Smedestraat, Korte 

en Lange Wijngaardstraat, Pieterstraat , Schoutensteeg en de Morinnesteeg), sturen u deze 

brandbrief met het dringende verzoek op te treden tegen de excessen die bijna iedere 

avond en nacht plaatsvinden ten gevolge van de nachthoreca in de Smedestraat. 

De situatie is in toenemende mate alarmerend. Drugsgebruik, openbare dronkenschap, 
agressie, wildplassen- en poepen, kotsen, massaal roken op straat, bergen afval, 
vernielingen en lawaai (zingen, schreeuwen, huilen, lachen, schelden etc) tot diep in de 



 

nacht en tot ver boven de wettelijke geluidsnormen tasten de leefbaarheid in dit relatief 
kleine gebied in ernstige mate aan. Elke nacht, en natuurlijk vooral in het weekend, 
verandert het gebied in een waar festivalterrein waar de dictatuur van de horecagasten 
heerst van een handjevol horecaondernemers in de Smedestraat. Dit kan zo niet langer. 

Een kleine opsomming van de overlast die wij hier namens de omwonenden weergeven: 

 Extreem lawaai, dat bestaat zowel van de dronken en schreeuwende uitgaanders als 

van de geluidsinstallaties van kroegen en dancings zorgt voor veel stress en 

slapeloosheid. Veel bewoners slapen met oordoppen in maar die helpen niet voor 

iedereen. Sommige bewoners kunnen al vanaf donderdag niet goed slapen en komen 

op vrijdag en maandag niet uitgerust op hun werk; 

 Door het veelvuldig opengaan van de deuren dan wel open blijven van de deuren 

(onachtzaamheid) komt lawaai naar buiten en later in de nacht tot in de vroege 

ochtend staan grote groepen uitgaanders op straat te drinken, te feesten, te 

schreeuwen; 

 Urineren (o.a. tegen voordeuren en in bakfietsen), poepen tussen de planten in de 

voorgeventuintjes, condooms in de fietsmandjes, kotsen (o.a. bij de voordeuren);  

Dronken uitgaanders zittend op de vensterbanken; 



 

 Het gebruiken van drugs op straat. Recente ervaringen bestaan onder meer uit 
uitgaanders die bakfietsen gebruiken om cocaïne op te snuiven. Het aanspreken van 
deze mensen leidt vaak tot agressie of, zoals recent, mannen die na het opsnuiven 
van de coke nog even tegen de voordeur kwamen plassen;  Vechtpartijen en 
dreigementen ten aanzien van omwonenden die zich langs massa uitgaanders 
moeten wringen om thuis te komen. 

Met omwonenden verzamelen wij een dossier met ondersteunend bewijs van al dcze 
situaties. Wij bieden graag aan de gemeente aan om deze bewijsmiddelen toe te sturen 
Indien dit voor de besluitvorming nodig blijkt te zijn. 

Aanspreken van bezoekers op hun gedrag door bewoners levert gevaarlijke situaties op 
(met name bij het aanspreken op drugsgebruik). Bewoners voelen zich niet meer veilig in 
hun eigen straat, sommige bewoners durven na 10 uur het huis niet meer uit. Dieper in de 
nacht is de agressieve en explosieve atmosfeer bijna fysiek voelbaar. Van handhaving 
lijkt totaal geen sprake. Indien de politie wordt gebeld wordt veelal afwijzend gereageerd 
of kiest de politie ervoor een half uur na de melding (midden in de nacht) terug te bellen 
met de vraag wat nu precies het probleem was. 

Door de mensenmassa's buiten in de Smedestraat kan normaal verkeer echter als fietsers 
en wandelaars, laat staan hulpdiensten in geval van nood, niet meer ongehinderd passeren. 
In dit gebied heerst 's nachts (helemaal na het einde van Corona) de wet van de jungle. 



 

Exemplarisch is tevens de situatie rond het afhaken van de aannemer die bezig was met 
de appartementen in het voormalig Brinkmanncomplex. Wij begrijpen dat de horeca voor 
elkaar heeft gekregen dat de bouw is stilgelegd (en dat in een tijd van ernstige 
woningnood). De reden mag duidelijk zijn. De horecaondernemers zien de bui al hangen 
en voorzien te maken te krijgen met rechtszaken om voornoemde redenen. 



 

Naast de onveiligheid voor de buurtbewoners is er de onveiligheid voor de bezoekers 
zelf. Bijna iedere avond zijn er ruzies en wekelijks zijn er vechtpartijen. Wij vinden dat 
gemeente hier, door slap handhavingsbeleid (de goed bedoelde campagne 'Denk aan de 
buren' is naïef en haalt niets uit), medeverantwoordelijk voor is. De tijd van gedogen is 
wat ons betreft voorbij. 

Het moet maar eens gezegd: Haarlem centrum is niet geschikt voor (deze vorm van) 
nachthoreca. Slechts enkele horecagelegenheden maken het leven van de omwonenden 
wekelijks tot een hel. 

Dit is een kwestie van handhaving. Wij roepen het college aan over te gaan tot handhaving 
van de geldende algemene plaatselijke verordening en een aanscherping van de 
exploitatievergunningen te overwegen. Het is duidelijk dat de massale massa uitgaanders 
op straat leidt tot onaanvaardbare overlast voor de omwonenden. Het is de taak van het 
college te handhaven en de leefbaarheid voor de inwoners van Haarlem centrum te 
herstellen. 

Als omwonenden zouden wij graag op zijn minst zien dat horecaondenemers 
verantwoordelijk worden gemaakt voor een gezamenlijk deurbeleid dat actief is gericht 
op het reguleren en voorkomen van geluidsoverlast voor omwonenden. Daarnaast moet 
worden ingebouwd dat bij blijvende overlast de exploitatievergunning kunnen worden 

 e  



 

beperkt. Bijvoorbeeld beperkingen die zien op het bepalen van de sluitingstijden tot 
uiterlijk 02.00 (op het moment blijft de nachthoreca overigens ook gedurende de week 

 

veelal tot 05.00 geopend hetgeen tot constante overlast leidt). 

Indien dergelijke maatregelen niet helpen zouden tijdelijke sluitingen worden opgelegd. 
Op de langere termijn zou het beleid van de gemeente er op gericht moeten zijn om deze 
vorm van nachthoreca helemaal uit het centrum te verplaatsen richting de stadsgrenzen. 

In aanvulling daarop moet de politie actief handhavend optreden en uitgaanders die 
overlast veroorzaken beboeten. Ophopingen van massa's mensen in de Smedestraat moeten 
bij voorbaat worden verboden in de algemene plaatselijke verordening en er moet actief 
worden gehandhaafd op het verbod om alcohol op straat te nuttigen. 

Dit is derhalve tevens een verzoek tot handhaving. Indien het college niet tot zinvolle actie 
overgaat behouden wij namens de omwonenden alle rechten voor om de schade (verlies van 
woongenot, stress, schade) te verhalen op de gemeente via bijvoorbeeld een collectieve 
actie. 

lk stuur u deze brief namens zestig omwonenden die zich in korte tijd achter dit initiatief 
hebben geschaard maar de lijst van mensen die overlast ervaren is ongetwijfeld veel 
langer. Ik stuur u als bijlage dc lijst van namen. Ik verzoek u deze lijst strikt vertrouwelijk 



 

te behandelen, alsmede mijn eigen persoonsgegevens aangezien wij onszelf niet bloot 
willen stellen aan mogelijke represailles van de betreffende horecaondernemers. 

Gemeente kom eindelijk in actie! 

Namens de buurtbewoners Smedestraat, 

 

Noelle Richardson , Rogier Polman en Sharai Hermus-Bottelier 

Bereikbaar per email: eenwijkvooriedereen@gmail.com 


