
 

 

Geachte voorzitter, dames en heren,             Haarlem, 17 januari 2013.   

Wie zijn wij? 

Wij zijn actiegroep “Drukke nacht? ...Licht aan ! ” en bestaan uit 8 
bewoners van de Doelstraat met de aangrenzende straten en het Nieuwe 
Kerksplein te Haarlem. 

De actiegroep heeft zich de maand november van het vorig jaar 
voorbereid en is uiteindelijk op 29 november 2012 opgericht.     

De doelstelling valt in drieën uiteen:                                                                                       
A. het op korte termijn sluiten van coffeeshop "The Lounge". Van gedogen 
kan geen sprake zijn in verband met overtreding van de AHOJG-criteria.                                                                                        
B. het vervroegen van de sluitingstijden van coffeeshop "The Lounge"met 
ingang van 1 januari 2013: in de week om 0.00 uur in plaats van 2.00 uur 
en op vrijdag en zaterdag om 02.00 uur in plaats van 04.00 uur.                                                            
C. de toren van de Nieuwe Kerk, in 1613 gebouwd door Lieven de Key 
wordt thans prachtig gerestaureerd.  Het 400-jarig bestaan moet gevierd 
kunnen worden zonder overlast in de omgeving. 

Waaruit bestaat de overlast?                                                                                          
Het is duidelijk dat de coffeeshop niet in staat is de overlast tegen te gaan. 
Het gebied rondom het Nieuwe Kerksplein, de Doelstraat met de kruis-
punten wordt, vooral na 0.00 uur, geteisterd door grote lawaaioverlast:  
Schreeuwen op straat, ruzies uitvechten op straat, af en aan rijdende 
scooters en motoren, wildplassen, fileparkeren, negeren van 
verkeersregels en rondslingerend afval.                                                     
In de nachtelijke uren hangt er hier een criminele, onveilige sfeer, zodanig 
dat bewoners zich geïntimideerd voelen. 

 



Op de kruispunten Lange Annastraat / Doelstraat en Doelstraat / Lange 
Lakenstraat verzamelen zich vaak groepjes die (hard)drugs aanbieden, en 
met hun auto de straat blokkeren. Bewoners die er wat over zeggen 
worden uitgescholden.  

De mensen in de wijk voelen zich angstig en bedreigd en hebben er 
schoon genoeg van, zodanig dat er reeds mensen om die reden zijn 
verhuisd. Anderen met een huurcontract met optie tot koop zien af van 
aankoop van het pand, ook om genoemde reden. Er is iemand die na het 
zoveelste conflict besloten heeft een honkbalknuppel achter de voordeur 
te leggen…..voor het geval dat. Dit zijn feiten!!! 

Veel mensen durven al jarenlang niets meer te zeggen.    

Een extra complicatie is dat onze huidige wijkraad niet bij verkiezing tot 
stand is gekomen. Deze wijkraad heeft, ondersteund door de gemeente, 
in de periode 9 tot 24 december 2012 een enquête gehouden met de be-
doeling om de uitslag begin januari te publiceren. Tijdens de duur van de 
enquête hebben wij reeds van diverse wijkraadsleden vernomen dat zij de 
respons overweldigend vinden en de antwoorden als schokkend ervaren. 
Waarom blijft het openbaar maken van deze enquête uitslag uit ? 

Wat verwachten wij van u, leden van de gemeenteraad van Haarlem?                                                                                                 
Dat u ons, onze doelstelling en de vele wijkbewoners die enthousiast zijn 
dat er eindelijk actie wordt ondernomen en ons massaal adhesie betuigen  
zonder dralen serieus neemt.  

Meldingen.                                                                                                               
Leden van onze actiegroep, en ook vele bewoners, hebben 's nachts het 
meldpunt van de politie gebeld 0900-8844. Vaak worden we door dat 
meldpunt behandeld als kinderen en nauwelijks serieus genomen. Wij 
gaan ons daar als actiegroep op in stellen door af en toe de telefonist 
dringend te verzoeken de tekst van onze klacht woordelijk over te nemen. 
Dat gaat lukken.                                                      

Verschillende bewoners hebben zelfs aangifte gedaan en daar nooit meer 
wat van gehoord.  

Slechts 1 maal zijn we een kwartier na de melding teruggebeld, waarop 
actie volgde. Drie maal is een auto aangehouden, waarvan de personen 
gevraagd werd uit te stappen en de auto werd doorzocht. 

In het eerste weekend van het nieuwe jaar hebben bewoners het 
meldpunt gebeld in verband met een vechtpartij tussen een bewoner en 
een klant van de coffeeshop op de hoek Lange Annastraat - Doelstraat.  
De politie is toen te paard gekomen.    



 

En nu ! 

Allereerst verzoeken wij u te regelen dat er steviger en frequenter politie 
ingezet wordt op het Nieuwe Kerksplein en de Doelstraat inclusief de 
hoeken, om zo een einde te maken aan reeds genoemde overlast en aan 
de illegale en ongeoorloofde drugshandel aldaar. 

Ten tweede richten wij onze brief van 27 december 2012 (sindsdien in uw 
bezit) nu rechtstreeks aan u als gemeenteraad. Wilt u zich als 
gemeenteraad op deze brief beraden en wilt u in uw beraadslagingen uw 
timing meenemen.  

Ten derde vragen wij u er op toe te zien dat de informatienota Keurmerk 
Coffeeshops van het College van B & W niet in gang gezet wordt zonder 
behandeling in uw raad. 

Tenslotte                                                                                                
overhandigen wij u de infomap "brief/mailwisseling tussen de 
burgemeester en de actiegroep "Drukke nacht ? ....Licht aan ! " 

Wij als bewoners hopen eindelijk te kunnen gaan genieten van een mooi 
stukje Haarlem met een gezond woonklimaat. 

Dank u wel.  
 



 

 

 

Beste medebewoner. 

Sinds 29 november bestaat de actiegroep "Drukke nacht ? .....Licht aan ! "                        
Bijna 50 dagen. 

Doel is om een eind te maken aan de overlast op straat die we allemaal ervaren.Het is een 
harde strijd tegen belanghebbenden die de coffeeshop de hand boven het hoofd houden 
maar we werken er hard aan en zijn niet bang.  

Waar blijft de uitslag van de enquête die we allemaal ingevuld hebben ?                             
De sluitingsdatum was 24 december.                                                                                       
Er is geconstateerd dat de commissie die over de uitslag van de enquête gaat geen 
onbekende is van de coffeeshop                                                                                               
We hebben er allemaal recht op dat de uitslag onpartijdig, snel, open en eerlijk bekend wordt 
gemaakt en niet de la in gaat.                                                                                                                                                                                 

De overlast buiten de coffeeshop moet grondig worden aangepakt door de politie.                  
De veel te ruime openingstijden moeten zo snel mogelijk worden veranderd.                         
Help ons mee door aanwezig te zijn in de zaal waar de raadscommissie donderdag om 
17.00 uur vergadert.  Hoe meer mensen hoe beter. De gemeenteraad moet niet denken dat 
het een te verwaarlozen klacht is van een paar zeurpieten. De burgemeester neemt ons 
helaas niet serieus. 

Donderdag 17 januari a.s. om 17.00 uur is het moment. Wij hebben dan inspraakrecht 
van drie minuten. Onze toespraak is al vanaf woensdagmorgen 11.00 uur beschikbaar voor 
de leden van de raadscommissie bestuur, de pers en voor u als belangstellende.             

De ingang is in de Koningstraat in de poort en dan de tweede deur links. Misschien ruikt het 
een beetje naar de driedaagse cursus voor coffeeshophouders die de gemeente deze week 
dinsdag, woensdag en donderdag organiseert in het stadhuis. 

Vandaag, dinsdag 15 januari vergadert in het stadhuis de breed samengestelde commissie 
om de ambtelijke informatienota Keurmerk Coffeeshops in de gemeente Haarlem op korte 
termijn van kracht te laten zijn. Dit mag niet gebeuren zonder behandeling in de 
gemeenteraad.  

Kom ons steunen door uw aanwezigheid. Help de actiegroep een handje. We willen 
allemaal snel van de overlast af . 

Actiegroep "Drukke nacht ? ....  Licht aan !  
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