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Geacht college, 
 
Ik stuur u deze brief mede namens de horecabedrijven Du Theatre en Bugsys. 
 
Onlangs vernam ik van een aantal buurtbewoners uit omliggende stegen en straten van de 
Smedestraat dat er een klein aantal bewoners ernstige klachten hebben over de uitgaansoverlast in 
deze locaties. Zij hebben een brief verspreid om te kijken wat dat daartegen gedaan kan worden. Zij 
verwijten ons ongeïnteresseerdheid en nonchalance. 
 
Wijn zijn hier behoorlijk van geschrokken. Niet dat wij niet op de hoogte zijn van eventuele overlast 
van het uitgaanspubliek, natuurlijk zijn we dat. Met collega’s, gemeente en politie zijn we al geruime 
tijd bezig hoe we deze overlast zo gering mogelijk kunnen houden. 
 
We zijn met name geschrokken van de toon die gezet wordt in de brief t.a.v. de horecaondernemers. 
Er wordt een toon gezet alsof het bij ons alleen maar om geld te doen is en dat het maatschappelijke 
belang en het woon- en leefgenot van omwonenden ons niets zou doen. We hebben dan ook 
onmiddellijk naar het mailadres, wat vernoemd werd in de brief, een brief gestuurd met de 
mededeling dat we ernstig geschokt zijn van de aantijgingen in deze brief. Tot op dit moment hebben 
we daar nog niets op mogen vernemen. 
 
Wij zijn gezamenlijk met onze collega’s van de Bugsys, Du Theatre, June en Kokonoches al jaren in 
gesprek met gemeente en politie en er zijn in die jaren ook echt wel stappen gezet. Denk hierbij aan 
het afsluiten van zijstraten door poortjes te plaatsen, het verspreiden van het horeca publiek door 
portiers in te zetten en met behulp van de ondernemers zelf na sluitingstijd awareness te kweken bij 
het uitgaanspubliek voor mogelijke overlast bij omwonenden. Dit door billboards en straatstickers te 
gebruiken en meer afvalbakken en peukentegels te plaatsen. Eigenaren en portiers staan een 
kwartier na sluitingstijd op straat om het publiek te stimuleren naar huis te gaan en ze te 
verspreiden. Ook zijn er ideeën om speciale teams van toezichthouders tot laat in de straat te laten 
zijn en het aanbrengen van akoestische demping in de straten, deze staan bij ons hoog op het 
verlanglijstje. Hoogste prioriteit voor ons is echter de afsluiting tussen 01.00 en 6.00 van de Lange 
Wijngaardstraat op de donderdag tot en met zondag. Als die dicht is zal de overlast hard afnemen, zo 
is onze verwachting. Wij zijn ook bereid in de kosten deel te nemen en inmiddels hebben wij 
begrepen dat meerdere bewoners het plaatsen van een hek toejuichen. 
 
Daarbij komt dat de overlast na coronatijd onevenredig is toegenomen, niet alleen in Haarlem, dit 
speelt in het hele land. De jeugd is een stuk onaangepaster in gedrag dan normaal; ook in onze zaken 
zijn we veel intensiever bezig om deze nieuwe generatie stappers de normen en waarden van een 
normaal uitgaansleven aan te leren. Op straat blijft dat zeker een moeilijkere opgave, omdat wij als 
horecaondernemers gen bevoegdheden hebben. Rookkamers in horecagelegenheden zijn verboden 
en daarmee is de rookoverlast door een groter aantal mensen op straat behoorlijk toegenomen. 
 
Ook is het een gegeven dat de uitgaans- en nachthoreca in Haarlem in het afgelopen decennium 
behoorlijk is gekrompen, er zijnen aantal van dit soort bedrijven gestopt. Dit trekt een best grote 



wissel op de capaciteit van de bestaande bedrijven, zeker in het weekend. Vaak is deze capaciteit te 
klein, waardoor er grote rijen voor de deur ontstaan en dit trekt ook personen aan die sowieso de 
zaken niet binnenkomen. Er wordt daarbij op straat veel zelf meegebrachte alcohol gedronken, 
blikjes of flesjes welke veelal verkrijgbaar zijn bij de dichtbij gelegen snackbars. 
 
Psychotische daklozen spelen een grote rol in de sfeer die de straten onveilig maken. 
Tel daarbij op het feit dat de Smedestraat al een kleine 4 jaar een bouwput lijkt met de verbouwing 
van het Brinkman complex en je hebt het sjabloon voor een troosteloze straat die aanzet tot 
vervuiling en overlast.  
Er zijn in het verleden een aantal maatregelen genomen welke nog steeds effect sorteren, maar het 
feit dat bijvoorbeeld de nachtverlichting deels is weggehaald en/of niet werkzaam is, is natuurlijk een 
verslechtering van de situatie. In het verleden werkte dit prima bij het verspreiden van het publiek en 
het naar huis gaande stappubliek. 
De meesten van ons zijn zelf ook binnenstadbewoner en wij zijn allemaal zeer begaan met mensen 
die op wat voor manier dan ook overlast ondervinden. Dat moeten we met elkaar kunnen oplossen.  
 
Laten we echter in ons handjes knijpen met een aantal mooie avond/nachtzaken, die een prachtige 
stad als Haarlem hard nodig heeft (dat heeft de wildgroei van illegale party’s tijdens en na corona wel 
bewezen) en wij willen dan ook graag met u en eventuele anderen hierover een gesprek aangaan, 
hopelijk met handhaving, gemeente en politie maar zeker ook met de klagende bewoners. Maar dan 
wel op een respectvolle manier.  
 
Ik spreek hierbij ook uit naam van Cafe Du Theatre en Cafe Bugsy’s. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost van Rijmenam 
Cafe Stiels 


