
Helaas Anoniem

Haarlem, 26 november 2018

Betreft: ernstige geluidsoverlast Riviervismarkt

College van Burgemeesters en Wethouders
Afdeling milieu Gemeente Haarlem
Politieke Partij Groenlinks
Politieke Partij WD
Politieke Partij D66
Politieke Partij CDA
Politieke Partij SP
Politieke Partij CU
Politieke Partij PvdA
Politieke Partij Jouw Haarlem
Politieke Partij OPHaarlem
Politieke Partij Trots
Politieke Partij Actiepartij
Politieke Partij Hart voor Haarlem
Wijkraad Binnenstad Haarlem

Geachte heer/mevrouw,

Ik woon nu sinds 8 jaar op de Riviervismarkt en er is in die tijd erg veel veranderd. Natuurlijk is er 
altijd horeca geweest en natuurlijk trekt er, tijdens de nachtelijke uren, publiek van verschillende 
pluimage door de stad. Die zijn ook niet altijd even rustig. En ja ik ben er gaan wonen in de volle 
wetenschap dat het een uitgaansgebied is. Beperkte overlast is acceptabel.
Maar met name de overlast voortkomend uit de horeca is wel heel erg toegenomen.
Het zijn allemaal milieu gerelateerde problemen, want het gaat om stankoverlast, geluidsoverlast 
en vervoersproblematiek. Hiervoor bestaat duidelijk omschreven regelgeving maar daar hoeft 
men zich blijkbaar niet aan te houden of men lapt de regelgeving gewoonweg aan zijn of haar 
laars en handhaving volgt pas na een klacht.

Terrassen tot ver in de nacht, portiers die de straat niet meer schoonhouden, horecaondernemers 
die voor elke euro winst willen gaan ten kostte van de buurt waarin ze zitten. Het feit dat het 
geluid niet weg kan maar door de st. Bavo wordt weerkaatst schijnt geen belemmering te zijn om 
met luide muziek mensen te trekken op rustige momenten. Afzuigkappen die het restaurant 
schoon houden van stak maar de lucht zo op de achterplaats dumpen. Airco's die de gehele 
nacht een zoemend geluid geven die de acceptabele grens ruim overschrijden. Als laatste 
natuurlijk die zeer verreikende bass-dreunen, dat is werkelijk de ergste hinder.

Voor mij is de maat vol, maar ik heb daarbij ook meteen het gevoel dat ik heel erg met mijn rug 
tegen de muur sta. Ik heb een aantal keren getracht op de avond zelfde overlast aan te kaarten, 
maaFrdat is niet geheel goed ontvangen, ik snap dat ook omdat ze bang zijn voor omzetverlies 
maar dat kan toch niet via de rug van de bewoners van de Riviervismarkt.



Je wordt gewoon weggejaagd en verbaal de huid vol gescholden. Behoorlijk intimiderend 
allemaal. Vandaar dat ik ook besloten heb anoniem dit aan te kaarten. Laf maar met een reden, 
een kop van jut heeft het in deze tijd niet echt makkelijk.

Op dit moment is de Riviervismarkt echt het afvoerputje qua de overlast. Ondernemers creëren 
bewust lange rijen om het druk te laten lijken maar ze staan wel onder mijn raam te schreeuwen, 
te roken en elkaar uit te dagen. Ze hangen ineens luidsprekers op aan de gevel die het geluid 
tegen de kerk aan galmen. De weerkaatsing knalt zo mijn slaapkamer binnen. Een zaak mag 
schijnbaar tegenwoordig met keiharde muziek de deuren openhouden om zo mensen te trekken. 
In het verleden moesten dan de deuren dichtblijven, maar dat was vroeger.
De luchtafvoer uit de afzuigkap van de keuken gaat niet omhoog maar gewoon weer de 
binnenplaats aan de achterkant in. Alle stank slaat neer in plaats van dat het de lucht in gaat. En 
sluiten de kroegen eindelijk dan is het zo'n chaos op straat dat er nog tot 6 uur luidruchtige jeugd 
blijft hangen. Die worden uiteindelijk vervangen door personeel die op straat nog even de avond 
doorneemt.
Door de weeks hebben we nog de scooters voor de bezorgdienst. Die rijden af en aan door het 
voetgangersgebied. Zet dat gewoon neer op de hoek van de Jansstraat. Probleem opgelost.
Maar men wil graag voor de voordeur staan. Ze worden natuurlijk nooit betrapt maar hoe komen 
ze elke keer voor de voordeur.

Mijn vraag aan u is of er wellicht op basis van een aantal steekproeven gewoon eens gekeken kan 
worden of het allemaal nog binnen de richtlijnen blijft. Ik ga niet vragen om sancties maar 
gewoon houden aan de wet is al een hele verbetering. Elke vergunning heeft een richtlijn qua 
toegestaan aantal decibellen. Elke vergunning bevat richtlijnen omtrent afzuigkappen en 
dergelijke. Elke vergunning bevat de opmerking dat overlast veroorzaken niet mag, het gebeurd 
echter wel. Maar wie controleert en handhaaft dat. Dat er nu geen handhaving is is helaas wel 
pijnlijk duidelijk. Bij de ondernemers een beroep doen op sociaal ondernemerschap binnen de 
buurt is een utopie. Iedereen zegt wel dat je overlast mag melden bij ze maar de portier duwt je 
gewoon van het stoepje, of zeggen dat je later terug moet komen als de baas er is die wel 
Nederlands spreekt.

Als dit zo doorgaat hebben we meer last van wetteloosheid en de commercie die de macht grijpt. 
Ik als bewoner verlies het gewoon keer op keer. Natuurlijk had u liever gehad dat ik mijn naam 
bekend maak om er een zaak van te maken, maar de redenen om dat niet te doen zijn in mijn 
ogen legitiem. Er zijn al meerdere bewoners die hebben geklaagd en die zijn uiteindeiijk allemaal 
vertrokken. Waarbij ik zeker niet wil suggereren dat ze gevlucht zijn. Nogmaals voldoen aan de 
regelgeving is al een dusdanige verbetering dat dat al een genot zou zijn maar hoe komen we 
daar en hoe regelen we dat dat ook de grens voor de toekomst wordt. Ga binnen de muren van 
je bedrijf helemaal uitje dak maar hou het daar ook en neem verantwoordelijkheid voor je deel in 
de gedragingen op straat.

Met vriendelijke groet,


