Horeca nota standpunt Spakenburgse Vrijheidspartij
De SVP richt zich tot een drietal groepen
College
Goed voorbereidingstraject met inspraak belangengroepen. Compliment aan de
betrokken medewerkers die deze nota zonder extern adviesbureau hebben opgesteld. De
discussie lijkt zich te gaan focussen op de verruiming van de sluitingstijden, maar er
staat veel meer waardevols in de nota. In de uitvoering bij meningsverschillen is het
wellicht ook eens nodig om in de geest der wet te handelen in plaats van de letter der
wet. Dit in belang van goede verhouding politiek/overheid en ondernemers/burgers.
(slechts 1 vraag) Mocht de raad besluiten tot verruimde openingstijden wilt u dan toch
nog eens te kijken of er sommige snackbars in de directe omgeving van de
uitgaansgelegenheden langer open mogen blijven als de ondernemer dit zelf wenst?
Burgers
De SVP gunt de burgers en vooral de jongeren een gezellig en ontspannen uitgaansleven
in het weekend. Wel willen we u (burgers en jongeren) oproepen om hierbij blijvend op
een verstandige manier met alcohol om te gaan. De SVP gunt u veel vrijheid voor wat
betreft de openings- en sluitingstijden. We willen het gebruik van alcohol en andere
genotsmiddelen in eerste instantie overlaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de
burgers. Van groot belang is ook de rol van de gezinnen en ouders van opgroeiende
kinderen. Daar waar die vrijheid misbruikt wordt en ten koste gaat van veiligheid en
openbare orde zal er een strakke handhavende rol van de overheid en politie nodig zijn.
Hardnekkige oproerkraaiers dienen hard te worden gestraft en het luid zingen en
schreeuwen door de straten in de nacht van zaterdag op zondag laat slechts zieligheid en
slecht burgerschap zien. Spreekrecht burgers in deze discussie hebben we kunnen
waarnemen op de inspraakavonden en op de sociale media en in de lokale pers (Goed
stuk Perrie Voorbach). Mocht de raad vanavond besluiten dat er niets veranderd dan
roept de SVP u extra op om te gaan stemmen 19 maart. Dat ene kwartiertje in het
stembureau kan u dan vele uren extra ontspanning in het weekend opleveren als de
nieuwe raad alsnog aan de wensen van u als bezoeker, de horeca, de Kwaliteitskring
Veilig Uitgaan en de politie gaat voldoen.
Raad
De fractie van de SVP heeft in een eerder stadium al laten weten dat we de wens van de
horeca om langer open te blijven met een positieve grondhouding tegemoet zullen
treden. Inmiddels is de discussie op een punt aangekomen dat de eerste optie van
verlenging tot drie uur niet meer in aanmerking komt. Als alternatief wordt ons het totale
vrijgeven van de sluitingstijden geboden. De SVP met vrijheid in haar naam kan zich
goed vinden in deze optie, die ook door de politie wordt aanbevolen. In het voorstel
worden veel voordelen opgesomd. Een aantal extra voordelen hebben we kunnen
vaststellen in de bijdragen van burgers op sociale media en de lokale pers. De vrijheid
om later huiswaarts te keren mag wat onze fractie gecombineerd worden met de vrijheid
om ook later van huis te gaan. Het idee om de uiterste inlooptijd te vervroegen naar
klokslag 12.00 uur vinden wij niet realistisch en meer een stap terug in de tijd. Dit remt
de ontwikkeling van ons dorp en is ANTI citymarketing. Voor wat betreft de uiterste
inlooptijd voelt de SVP er zelfs voor om deze ook te verruimen net als in omliggende
gemeenten het geval is, maar hiervoor zal zeker geen politieke meerderheid zijn. De SVP
gaat voor vrijheid voor de burger in combinatie met goed gedrag en eigen
verantwoordelijkheid… de horecanota mag worden vastgesteld met keuze voor optie 1B

