Vragen divers
Onderwerp: Shisha Lounge, Kerverijstraat 2
Datum
Gesteld door:
Portefeuillehouder:
Teammanager:
Deadline:

28 augustus 2018
SvV / Fred Emmerik
Burgemeester Ederveen
Jan Peels / S. van Dongen
28 september 2018

Vraag:
Als fractie hebben wij een brief d.d. 20 augustus 2018 ontvangen van de VVE van De Statie I. In de
brief geeft het bestuur van de VVE aan dat bewoners veel overlast ondervinden van de Shisha
Lounge in het complex. De bewoners begrijpen niet dat de gemeente heeft ingestemd met de
vestiging. Men beschrijft de overlast als meer dan de 17 andere horecazaken bij elkaar. De
aanwezigheid van de Shisha Lounge heeft kennelijk ook negatieve (financieel) gevolgen voor de
opstalverzekering van het complex. Eigen contacten met de uitbater hebben niets opgeleverd. De
politie is geraadpleegd en die hebben kennelijk op 13 augustus aangegeven de brief te schrijven.
Men is bang voor escalatie en vraagt de gemeente de vergunning in te trekken.
Soort klachten: harde muziek soms tot 02.30 uur; veel herrie van vertrekkende bezoekers; veel
gebruik van claxons, stankoverlast tot in de appartementen, inrichting terras dat mensen die
slecht te been zijn noopt om de weg op te gaan en gevoel van agressie / dreiging richting
bewoners en jonge vrouwen (zowel buiten als binnen).
Aanvulling: De brief is verstuurd voordat in Eindhoven aan de Leenderweg bij een Shisha Lounge
een handgranaat tot ontploffing kwam. Maar voor ons is dat wel een extra reden om deze vragen
te stellen.
Vragen.
1. Valt de shisha lounge onder het Activiteitenbesluit en is daarom een melding o.b.v. het
besluit ingediend? Wanneer is dit gedaan en is de melding geaccepteerd?
2. Valt het gebruik van de ruimte onder de bestemming van die ruimte conform het
bestemmingsplan?
3. Zijn de klachten bij u bekend en is hierover contact geweest met de politie, de VVE of
bewoners? Zijn de klachten eerder besproken met de uitbater van de Shisha Lounge?
4. Wat wordt er op dit moment actief met de klachten door u ondernomen?
5. Is er een reden geweest – voor zover dit ook mogelijk is – om Bibob toe te passen? Is dit
overwogen en of uitgevoerd?
6. Hebt u – voor zover u daar mededelingen over kunt en mag doen – overleg met uw collega
in Eindhoven en of de politie? Als u daar niets van kunt / mag zeggen, bent u dan bereid
om ons en de bewoners aan te geven wat u wel hebt gedaan om problemen met de Shisha

7.
8.
9.
10.

Lounge en of de uitbater daarvan en of de bezoekers daarvan te voorkomen dan wel wat u
gaat doen?
Mocht er aanleiding zijn voor u om de activiteiten van de Shisha Lounge te beëindigen,
binnen welk tijdsbestek kunnen we dan iets verwachten?
Past u op deze inrichting het Horecastappenplan toe?
Valt het roken van de waterpijpen daar niet onder het rookverbod, waardoor u op die
wijze handhavingsstappen kunt zetten?
Mocht u nog andere informatie hebben over deze locatie die ook met ons als raad gedeeld
kan worden, dan verzoek ik u die informatie ook op te nemen in de beantwoording van de
vragen.

Antwoord:
1. Ja de Shisha Lounge valt onder het Activiteitenbesluit. Zij hebben hiervoor een melding
ingediend die wordt beoordeeld. Zij beschikken overigens al wel over een
horecaexploitatievergunning.
2. Ja.
3. Nee pas zeer recent hebben wij hierover twee klachten ontvangen. De eerste hiervan
dateert van 16 augustus 2018 en de tweede van 20 augustus 2018. Naar aanleiding
hiervan zijn twee toezichthouders langs geweest bij de uitbater. De uitbater heeft zich in
dat gesprek welwillend opgesteld om de hinder aan te pakken. Ze heeft aangegeven dat
klagers ook altijd bij haar terecht kunnen met klachten en staat open voor een gesprek
met omwonenden (en eventueel de gemeente) over beperken van de hinder. Dit is ook
teruggekoppeld naar de klagers.
4. Toezichthouders hebben een gesprek gehad met de uitbater (zie punt 3). Daarnaast houdt
de politie toezicht op de sluitingstijden.
5. Bij de behandeling van iedere horecaexploitatievergunning voeren wij een Bibobonderzoek uit. Dat hebben wij ook bij deze aanvraag gedaan.
6. Bij een beoordeling van een horecaexploitatievergunning en het Bibob-onderzoek worden
het levensgedrag van de exploitant en andere betrokkenen altijd nagegaan. Daarvoor
winnen wij advies in bij politie en justitie. Naar aanleiding van de klachten is ook
gehandeld (zie hierboven).
7. Dit is niet aan de orde.
8. Wij passen bij alle horecabedrijven het Horecastappenplan toe.
9. Nee roken van waterpijp valt niet onder de Tabakswet.
10. Op dit moment is er nog een aanvraag om ontheffing van de sluitingstijden in behandeling.

