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ONDERWERP :  ALTERNATIEVE MAATREGELEN VOOR VEILIGER UITGAAN 

 
 
Tijdens haar vergadering 14 april 2016 boog de gemeenteraad van Hulst zich over maatregelen 
om het uitgaan in Hulst veiliger te maken. Bij het ter stemming brengen van het voorstel 
staakten echter de stemmen. Het college van burgemeester en wethouders is opnieuw in gesprek 
gegaan met de plaatselijke horeca. Dit heeft geresulteerd in een alternatief maatregelenpakket. 
 
De maatregelen welke in samenspraak met de horeca zijn opgesteld, zijn: 

- De betrokken horecaondernemers in het uitgaansgebied brengen camerabeveiliging aan in 
hun café en op het terras. 

- De horeca gaat de afspraken uit het Convenant Veilig Uitgaan stringenter naleven. 
- Er wordt intensiever toezicht gehouden door de horeca op (geluids-)overlast van het 

terras. 
- De communicatie onderling in het uitgaansgebied (instellen groepsapp) en richting politie 

en gemeente over de overlastgevende personen wordt verbeterd. 
 
De gemeente gaat – aanvullend op de genoemde maatregelen – publiek cameratoezicht invoeren. 
Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot het opleggen van een 
gebiedsverbod. 
 
De situatie wordt in het najaar 2016 geëvalueerd. Bekeken wordt dan of deze maatregelen 
afdoende zijn om de uitgaansoverlast in de binnenstad terug te dringen en het woon- en 
leefklimaat in de Hulster binnenstad te verbeteren.  
 

De raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken buigt zich op maandag 23 mei 2016 over dit 

voorstel.  

 

Wat betreft de wijziging van de Algemene Plaatselijke Ordening (APV) houdt het voorstel enkel 

het toevoegen van het verbod op glas op de openbare weg in. De huidige 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.  
 


