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ONDERWERP :  MAATREGELEN VOOR VEILIGER UITGAAN 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Hulst voor om 
maatregelen te nemen om het uitgaan in Hulst veiliger te maken. 
 
Tijdens de uitgaansavonden in Hulst keert vrijwel wekelijks overlast terug. Er is onder meer 
sprake van nachtrumoer, baldadigheid, vechtpartijen, vernielingen, glas op straat, drugshandel, 
etc. De overlast doet zich met name voor in de (diepe) nachtelijke uren en vindt voornamelijk 
plaats op de openbare weg en terrassen. Klachten van omwonenden bevestigen de informatie 
van de politie.  
Met de plaatselijke afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland, de lokale horeca-afdeling en 
de politie is in overleg getreden om te komen tot maatregelen die deze hinder terug moeten 
dringen. Daarbij was het uitgangspunt dat een veilig en aangenaam uitgaansklimaat inzet vraagt 
van zowel de horeca als de gemeente.  
 
Sluitingsuur terrassen & eenrichtingsverkeer 
Omdat een ‘hard’ sluitingsuur op veel verzet stuit bij de ondernemers, is het voorstel om een 
sluitingsuur in te stellen voor terrassen én om een zogenaamd “eenrichtingsverkeer” in te 
stellen. Concreet betekent dit, dat gebruik van de terrassen niet meer is toegestaan tussen 3.00 
en 7.00 uur. Uitgaanspubliek zal zich vervolgens huiswaarts begeven of de avond voortzetten 
binnen in het café. Horecabedrijven mogen echter na 3.00 uur geen nieuwe bezoekers meer 
toelaten. Met dit eenrichtingsverkeer zijn de laatste jaren tijdens carnaval positieve ervaringen 
opgedaan.   
 
Verwacht wordt dat met de invoering van deze maatregelen de overlast in belangrijke mate zal 
worden weggenomen. De nachtelijke hinder en het heen en weer geloop tussen cafés zal 
hiermee immers sterk worden gereduceerd. Bovendien wordt met deze maatregel voorkomen dat 
er vanuit andere plaatsen nog nachtelijk ‘horecatoerisme’ richting Hulst plaatsvindt.  
Omdat de problemen zich voornamelijk voordoen in de binnenstad, gaan deze maatregelen enkel 
gelden voor dit gebied en niet voor de gehele gemeente worden ingevoerd. Als de gemeenteraad 
instemt met dit voorstel, is het streven het sluitingsuur voor terrassen en het 
eenrichtingsverkeer met ingang van 1 mei 2016 in te voeren.  
 
Glas en glazen op openbare weg 
Een probleem dat eveneens vaak wordt gerapporteerd door de politie, is de aanwezigheid van 
glas (flessen, glazen) op straat tijdens uitgaansavonden. De huidige Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) kent weliswaar een verbod tot het nuttigen van alcohol op de openbare weg 
binnen de bebouwde kom, maar hiermee wordt het risico op verwondingen en onveilige situaties 
onvoldoende weggenomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad 



voor de APV aan te passen op dit punt. Voorgesteld wordt om het bij zich hebben van glazen of 
aangebroken flessen op de openbare weg te verbieden.  
 
Publiek cameratoezicht  
Aan de horeca is toegezegd dat de gemeente in het kader van de overlastbestrijding eveneens 
een bijdrage zal leveren en zal bezien op welke wijze cameratoezicht in de openbare ruimte 
gestalte kan krijgen. Op grond van de huidige APV heeft de burgemeester de bevoegdheid 
hiertoe over te gaan. Deze maatregel wordt voorbereid. Momenteel wordt onder andere de 
locatie van de camera’s en het aantal camera’s bekeken. Het streven is om in de zomer een 
proefperiode te kunnen laten ingaan.  
 

De raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken buigt zich op donderdag 31 maart 2016 over dit 

voorstel.  


