Kort verslag van de bijeenkomst evaluatie horecasluitingstijden beleid 2015.
Datum:
Locatie:

1 februari 2016
gemeentehuis Schiermonnikoog

Aanwezig: de dames: M. Ruppert, P. Smit, S. v.d. Acker, L. Hagen, Ch. Fischer, E. Kooy en M.
Mulder. De heren: Z. de Haan, R. Sinia, K. Tuinenga, Hylkema, C. Wiersema, G. Kooy, K. Siebes, H.
de Vries, R. Mulder, R. Sikkema, J. Hagen, B. Hooghuis, W.J. Groendijk , H. Carrette, D. Stellingwerf
en C.J. Boer.
1.
Opening.
De heer Stellingwerf (burgemeester) heet iedereen welkom.
2.
Ervaringen politie.
De heer Tuinenga (politie) meldt dat er in 2015 twee registraties zijn geweest van geluidsoverlast in
het centrum van het dorp (gerelateerd aan horecabedrijven). Het is een rustig horecaseizoen
geweest, met erg weinig meldingen. De politie werkt pro actief door groepen op de
groepsaccommodaties voorafgaande aan de stapavonden te bezoeken en hen te wijzen op de
gedragsregels die op Schiermonnikoog gelden. De communicatie met de meeste
groepsaccommodaties loopt goed.
De heer Hylkema (groep chef politie) vult aan dat de nachtelijke geluidsoverlast op Schiermonnikoog,
ook vergeleken met de overige Waddeneilanden, erg meevalt. Wel neemt hij, evenals de gemeente,
iedere melding serieus en wordt daar ook actie op genomen.
3.
Bestuur horecavereniging.
De heer Wiersema (horeca bestuur) zegt dat de actiepunten uit het horecaconvenant consequent
zijn toegepast. Ook zijn de documenten “Als groep te gast op Schiermonnikoog” en “Gast op
Schiermonnikoog” verspreid onder de logiesverstrekkende accommodaties. Verder heeft hij in het
voorjaar samen met de politie een ronde langs de groepsaccommodaties gedaan, om een pro actieve
aanpak van “lastige groepen” te bespreken.
De heer Mulder (Tox Bar) meldt dat de gedragsregels, die ook in de Tox Bar hangen, goed werken.
Mensen lezen het en worden zich ervan bewust dat men zich dient te houden aan een aantal
normale fatsoensregels.
In de zomermaanden heeft iedere avond bij de Tox Bar een medewerker buiten en een medewerker
bij de deur gestaan. Hierdoor werd (geluid) overlast in het gebied rondom de Tox Bar, zoveel
mogelijk voorkomen.
Mevrouw Fischer (Hotel van der Werff) zegt dat zij geen klachten heeft over het afgelopen
zomerseizoen.
4.
Gemeente.
De heer Boer (gemeente) meldt dat het horeca meldpunt per 1 mei 2015 is ingesteld. Het aantal
meldingen dat in 2015 is binnengekomen bedroeg 16, ingediend door 9 personen. Daarvan zijn 3
meldingen buiten het horeca meldpunt gedaan. Opvallend is dat 11 van de 15 meldingen betrekking
hebben op de periode 3 juli t/m 16 juli 2015. Na 21 augustus zijn geen meldingen meer
binnengekomen. In alle gevallen heeft de gemeente, voorzover mogelijk, direct contact opgenomen
met de degenen die een melding hebben gedaan. Ook is een aantal meldingen tussentijds besproken
met de politie en de betreffende horecaexploitanten.
5.
Bewoners.
De heer Carrette zegt dat hij begin juli een melding heeft gedaan bij het horecameldpunt. De
afhandeling verliep zoals het hoorde. Dus het proces loopt goed. Hij pleit voor een betere

afstemming tussen de politie en horeca. De horeca exploitanten en dan vooral de exploitanten van
de Tox Bar, houden het gebied rond hun bedrijf goed in de gaten. Met als resultaat minder
geluidsoverlast. Maar hun “werkterrein” beperkt zich tot het gebied rondom hun bedrijf. Daarbuiten
dient de politie te zorgen voor handhaving van de rust. Gelet op de beperkte bemensing is dat soms
een hele opgave.
Mevrouw van de Acker zegt dat de politie soms moeilijk bereikbaar is en wil bij geluidsoverlast ook
niet direct 112 bellen. De heer Tuinenga antwoordt dat zij bij excessen altijd de politie kan bellen.
Verder vraagt mevrouw van de Acker waar ze nu haar klacht of melding over geluidsoverlast of
andere overlast moet indienen. De heer Boer antwoordt dat dit altijd bij de gemeente kan.
Mevrouw Ruppert doet de suggestie om alle groepen die richting Schiermonnikoog komen vooraf
aan te schrijven en te informeren over de gedragsregels die op Schiermonnikoog van toepassing zijn.
Daarnaast merkt zij op dat groepen in de nacht naar het strand gaan en weer terugkomen. Dat leidt
soms tot geluidsoverlast. Mede in dat kader vraagt zij om meer politie controle in de nacht.
De heer Carrette merkt op dat ook individuele gasten lawaai kunnen veroorzaken en niet alleen
groepen. Veel groepen gedragen zich trouwens prima en veroorzaken geen overlast. Hij zegt dat de
horeca beperkte bevoegdheden heeft en pleit voor politie op straat gedurende meer nachten dan
alleen in het weekend.
Mevrouw Smit wijst er op dat ook de aanloop van charterschepen van de “Bruine Zeilvaart” in de
jachthaven zal toenemen. Op zich een goede zaak, maar de groepen gasten van de schepen moeten
wel worden benaderd en, indien noodzakelijk, begeleid.
De heer Tuinenga meldt dat de politie ’s nachts rondes door het dorp maakt.
De heer de Haan wil een stringentere handhaving met boetes. Dat moet ook worden vermeld in de
schriftelijke correspondentie met de doelgroepen.
Mevrouw Hagen (groepsaccommodatie Eureka) meldt dat zij de folders met gedragsregels doorgeeft
aan de gasten van hun groepsaccommodatie. Ook de politie werkt volgens haar pro actief en dat
werpt zijn vruchten af. Kampvuren op het strand worden altijd vooraf gemeld, zodat de politie
daarvan op de hoogte is.
De heer Hoogduits refereert aan de normen en waarden, waaraan iedereen zich dient te houden.
Mevrouw Kooy ondervindt in haar logiesverstrekkende accommodatie tegenover de Tof Bar
nachtelijke geluidsoverlast. Ook ondervindt zij hinder van het deksel van de afvalcontainer dat in de
nachtelijke uren meerdere malen open en dicht gaat.
Mevrouw Rupert vraagt de politie om de echte herrieschoppers harder aan te pakken.

6.
Afsluiting.
De heer Stellingwerf dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en concludeert dat de afgesproken en
uitgevoerde actiepunten tot resultaat hebben geleid. Er was sprake van een relatief rustig
zomerseizoen 2015. Het resultaat van deze bijeenkomst wordt meegenomen in de “evaluatie APV
(regulering nachtelijke overlast) 2015”. Deze wordt met een voorstel van burgemeester en
wethouders aangeboden aan de gemeenteraad in de vergadering van 22 maart as.
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