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Voorwoord

Sittard-Geleen wil een bruisende stad zijn voor alle inwoners en bezoekers aan de stad. Een
belangrijke (kwalitatieve) pijler in de bruisende stad is de Horeca en de noodzaak om voor
eenieder een veilige uitgaansomgeving te creëren, waarin ook het gevoel van veiligheid bij
het uitgaanspubliek, de inwoners en de ondernemers voorop staat.
Om een integrale aanpak van Veilig Uitgaan te realiseren, zijn in het verleden diverse acties
ondernomen door de samenwerkende ketenpartners in Sittard-Geleen.
In het nu voorliggende convenant zijn die afspraken samengevoegd.
Het gebied waar dit convenant betrekking op heeft, betreft zowel het centrum van Geleen als
het centrum van Sittard. Een afbakening van het gebied is te zien in bijlage 1.
Gelet op de ontwikkelingen die de stad Sittard-Geleen doormaakt en de gevolgen voor het
uitgaan (twee uitgaanskernen, veranderend uitgaansgedrag), alsmede op aangeven van de
betrokken partijen, is gekozen voor het actualiseren van het bestaande convenant om ook
naar de toekomst toe samen veilig verder te gaan.

Convenant Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen
De partijen betrokken bij de aanpak van “Veilig Uitgaan” in de Sittard-Geleense binnenstad,
ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft; de Gemeente Sittard-Geleen, de Horeca
vertegenwoordigd door Koninklijke Horeca Nederland afdeling Sittard-Geleen, de Politie en
het Openbaar Ministerie.

Overwegende:
Dat het door ieder van voornoemde partijen wenselijk wordt geacht om een integrale aanpak
van Veilig Uitgaan te continueren, waarbij alle partijen een maximale inspanning leveren om
vanuit een eigen, dan wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid, de verstoring van de
openbare orde in en rond de horecabedrijven, verschillende vormen van onveiligheid en
overlast en discriminatie te voorkomen en te bestrijden.
Dat partijen het wenselijk achten het Convenant Veilig Uitgaan 2002 te actualiseren.
Voor het centrum van Geleen is een Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan doorlopen, wat heeft
geresulteerd in een aantal afspraken die in dit convenant zijn verwoord. Voor het centrum
van Sittard werden de diverse afspraken tot heden vastgelegd in het convenant van 2002.
Gezien de relatie die beide centrumgebieden in de gemeente Sittard-Geleen hebben,
worden de afspraken samengevoegd in dit convenant.
Dat met het oog op handhaving van de openbare orde het wenselijk wordt geacht om de
aanpak "veilig uitgaan" te formaliseren door middel van een convenant.

Besluiten:

Het geactualiseerde convenant Veilig Uitgaan Sittard-Geleen 2012-2014 vast te stellen.
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Hoofdstuk 1: Structureel overleg
Gemeente:
1.1
De gemeente organiseert een keer per jaar een beleidsmatig overleg en een
keer per jaar een overleg gericht op de praktische uitvoering van het convenant
tussen alle convenantpartners of indien één van de partners hierom vraagt;
1.2
Het overleg wordt voorgezeten door de burgemeester;
1.3
De gemeente draagt zorg voor het secretariaat;
1.4
Namens de gemeente neemt deel team Veiligheid, team Economische Zaken
(accountmanager Horeca), team Vergunningen. Desgewenst nemen andere
afdelingen deel aan het overleg;
1.5
Gelet op het bijzondere karakter van de openbare ordeproblematiek in de beide
centra, organiseert de gemeente tevens een periodiek overleg met de horeca
ondernemers uit de centra en de politie. Daarnaast kan de gemeente aangeven of
andere partijen uit het werkingsgebied bij het overleg vereist zijn.
Horeca:
1.6
Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Sittard-Geleen, alsmede contactpersonen uit
de
Horeca in de centra van Sittard en Geleen nemen deel aan het hiervoor genoemde
overleg (bedoeld onder 1.1);
1.7
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Sittard-Geleen stelt een vast aanspreekpunt
aan en zorgt voor terugkoppeling met haar leden.
Politie:
1.8
Politie BE Sittard en BE Geleen neemt deel aan het genoemde overleg
(bedoeld onder 1.1 en 1.5);
1.9
Politie BE Sittard en BE Geleen draagt zorg voor een vast aanspreekpunt.
Openbaar Ministerie:
1.10 Het Openbaar Ministerie neemt deel aan het hierboven genoemde overleg
(bedoeld onder 1.1)

Hoofdstuk 2: Veilige inrichting en onderhoud uitgaanscentrum
Gemeente:
2.1
De gemeente zorgt voor een veilige en overzichtelijke inrichting van het
uitgaansgebied, waaronder wordt begrepen vandalismebestendig straatmeubilair,
voldoende verlichting, adequaat verwijderen van (discriminerende) graffiti op
gemeente-eigendom, het verkeersbeleid en de handhaving (in samenwerking met
politie) in de binnenstad;
2.2
De gemeente zorgt voor adequaat schoonhouden van de publieke ruimte;
2.3
Onverlet de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers spant de gemeente zich
in voor voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsers;
2.4
De gemeente zorgt voor voorzieningen die het zogenaamde "wildplassen" kunnen
tegengaan;
2.5
De gemeente stelt beleidsregels vast ten aanzien van terrassen, na overleg met
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Sittard-Geleen;
2.6
De gemeente draagt zorg voor sociaal veilige en goed verlichte taxistandplaatsen.
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Horeca:
2.7
De horecaondernemer draagt zorg voor een adequate reiniging van de directe
omgeving (trottoir en terras) van de inrichting;
2.8
(Discriminerende) graffiti op het pand van de ondernemer wordt door deze
ondernemer zo spoedig mogelijk verwijderd of overgeschilderd;
2.9
De ondernemer biedt afval aan op de door de gemeente vastgestelde wijze en
tijden;
2.10 De ondernemer plaatst terrassen overeenkomstig de beleidsregels terrassen
van de
gemeente;
2.11 De ondernemer wijst bezoekers op de aanwezige stallingsmogelijkheden voor fietsen.
Hoofdstuk 3: Voor en na sluiting
Gemeente:
3.1
De gemeente treedt bestuursrechtelijk op tegen overtredingen van de sluitingstijd;
3.2
De gemeente handhaaft het huidige sluitingstijdenregime en de daarvoor gemaakte
afspraken met de convenantpartners.
Politie:
3.3
Politie controleert op naleving van de sluitingstijden en maakt bij overtreding hiervan
proces verbaal op tegen de ondernemer en stelt het bevoegde gezag hiervan in
kennis.
Horeca:
3.4
De horeca houdt zich strikt aan de vastgestelde sluitingstijden. Tijdens de proef
met de vrije of verlengde openingstijden zal de Horeca zich strikt houden aan
de in de proef gemaakte afspraken/regels.
Hoofdstuk 4: Toezicht (in en buiten de inrichting)
Gemeente:
4.1
De gemeente treedt bestuursrechtelijk op indien zich in de inrichting feiten hebben
voorgedaan die de vrees wettigen dat er gevaar is voor de openbare orde, veiligheid en
zedelijkheid;
4.2
De gemeente draagt zorg voor periodiek toezicht ten aanzien van brandveiligheid;
4.3
De gemeente onderzoekt in overleg met de politie de mogelijkheid om een
gebiedsontzegging uit te geven aan personen, die zich in het uitgaansgebied
strafbaar maken aan bepaalde genoemde feiten.
Politie
4.4
De politie zorgt daar waar noodzakelijk voor voldoende en gestructureerd
toezicht op uitgaansavonden;
4.5
De politie surveilleert (extra toezicht) op risicovolle uren tijdens de uitgaansavonden
in de binnenstad. Tijdens de proef met de verlengde openingstijden wordt deze
inzet heroverwogen;
4.6
De politie kan op verzoek van de horecaondernemer de horecaondernemer
adviseren op het gebied van een veiligheid/preventie;
4.7
De politie draagt zorg voor een adequate telefonische bereikbaarheid voor de
horeca tijdens de uitgaansavonden. Hiertoe wordt een speciaal telefoonnummer
ter beschikking gesteld van de horecaondernemers (de horecatelefoon);
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4.8

De politie rapporteert direct aan het bevoegde gezag indien schijnbeheer wordt
geconstateerd of indien er zich in de inrichting feiten voordoen die gevaar
opleveren voor verstoring van de openbare orde, waarbij de exploitant
onvoldoende maatregelen heeft getroffen om deze te voorkomen of onvoldoende
maatregelen neemt om die feiten te beëindigen of herhaling te voorkomen. Deze
feiten kunnen betrekking hebben op drankverslaving, hinderlijk alcoholgebruik,
drugsgebruik, gokverslaving, etc.

Horeca:
4.9
De ondernemer stelt een huisreglement op conform de landelijke huisregels "Er zijn
regels. ..Punt uit!" en plaatst dit bij de ingang van de inrichting op een voor het publiek
goed zichtbare plaats. Waar sprake is van afwijkende huisregels, worden ook deze
regels bij de ingang van de inrichting kenbaar gemaakt d.m.v. het schildje “er zijn
regels”;
4.10 Bij de toelating van gasten stelt de ondernemer enkel functionele eisen om de
goede naam van het bedrijf te houden, de orde en rust in het bedrijf te garanderen
en de veiligheid van gasten en medewerkers te waarborgen. Daarnaast worden
uitsluitend functionele eisen gesteld aan kleding, gedrag en kredietwaardigheid.
Deze eisen worden vermeld in het huisreglement. Indien sprake is van
toegangscontrole, wordt gecontroleerd op het bezit van steek-, slag of vuurwapens
en drugs;
4.11 De ondernemer draagt zorg voor voldoende toegangscontrole. De bedrijven die
werken met portiers voldoen aan de wettelijke eisen conform de Wet op de
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;
4.12 Ondernemers die bij het beveiligen van hun pand gebruik maken van cameratoezicht,
handelen conform landelijke regelgeving. Eventueel gebruik van cameratoezicht
wordt vermeld in het huisreglement. Bij ernstige ordeverstoringen stelt de ondernemer
het beeldmateriaal uit zichzelf ter beschikking aan de chef van de basiseenheid
Sittard of Geleen;
4.13 De ondernemer laat geen personen toe die kennelijk dronken zijn, onder invloed of in
het bezit van verdovende middelen zijn, zich agressief gedragen, in het bezit van
slag-, steek- of vuurwapens zijn of aan wie een (collectief) lokaalverbod is opgelegd;
4.14 Om notoire herrieschoppers de toegang tot horeca-inrichtingen te kunnen
ontzeggen, hanteren de participerende ondernemers een collectief civielrechtelijk
lokaalverbod. Bij eerste of minder ernstige overtredingen kan worden volstaan
met een (collectieve) waarschuwing;
4.15 Indien naar het oordeel van de ondernemer iemand in aanmerking komt voor een
collectief lokaalverbod, wordt deze persoon door ondertekening van de
aanschrijving door deelnemende ondernemers, onder vermelding van de termijn,
schriftelijk de toegang tot de deelnemende inrichtingen ontzegt. De politie wordt
hiervan onverwijld in kennis gesteld;
4.16 De ondernemer zorgt voor een overzichtelijke inrichting in de zaak, zodat het
personeel goed toezicht kan uitoefenen op het aanwezige publiek;
4.17 De ondernemer zorgt voor voldoende en herkenbaar personeel. Hij neemt alle
noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat zich in de inrichting feiten voordoen,
die gevaar opleveren voor verstoring van de openbare orde, zoals vechtpartijen en
andere geweldsdelicten, drugsgebruik en -handel, bedreiging, heling, afpersing,
discriminatie en verboden wapenbezit. De ondernemer doet altijd aangifte bij
constatering van deze strafbare feiten in zijn inrichting.
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Hoofdstuk 5: Hinderlijk alcoholgebruik
Gemeente:
5.1
De gemeente draagt waar mogelijk zorg voor adequate regelgeving en
voorlichting ter beperking van hinderlijk alcoholgebruik.
Politie:
5.2 De politie zal met betrekking tot strafbare feiten, in dit kader gepleegd, optreden.
Horeca:
5.3 Ondernemers wijzen hun klanten op het verbod op drankgebruik op openbare
plaatsen als bedoeld in artikel 2.48 van de APV;
5.4 Ondernemers zien er op toe dat er geen glazen of flessen mee naar buiten worden
genomen;
5.5 De ondernemer schenkt geen alcohol aan kennelijk dronken of zwaar aangeschoten
klanten;
5.6 De ondernemer schenkt geen zwak alcoholische dranken aan personen die jonger
zijn dan 16 jaar en geen sterk alcoholische drank aan personen die jonger zijn dan
18 jaar en vraagt bij twijfel om een legitimatie;
5.7 Lege glazen op terrassen worden zo snel mogelijk verwijderd.

Hoofdstuk 6: Strafrechtelijke handhaving
Openbaar Ministerie:
6.2
Het Openbaar Ministerie zal met betrekking tot strafbare feiten tot vervolging
overgaan.
Aldus besloten en ondertekend door de betrokkenen bij de integrale aanpak van
uitgaansoverlast in de Sittard-Geleense uitgaanscentra, op 29 november 2012.
Aan dit convenant wordt door alle partijen zo veel mogelijk kenbaarheid gegeven. Hierbij
dient ook nadrukkelijker aandacht te worden besteed aan bewustwording van het publiek.
Na afloop van de convenantperiode vindt er een evaluatie plaats.

De Burgemeester van Sittard-Geleen,
De heer Drs. G.J.M. Cox

Koninklijke Horeca Nederland, voorzitter afdeling Sittard-Geleen
mevrouw J.E.J. Hameleers-Beunen

Politie Limburg Zuid,District Sittard,
De heer J.Knippenbergh

Het Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Maastricht.
Officier van Justitie mevrouw Mr. A. Kemp.
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