
Stapsgewijs veilig stappen: Zutphens project haalt in uitgaansleven
raddraaiers wind uit de zeilen
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ZUTPHEN - 'Een veiliger en gezelliger uitgaansleven dat beter functioneert'. Zo
omschrijft burgemeester Arnold Gerritsen het doel van het Zutphense project 'Veilig
uit', waarin gemeente, politie, horeca en bewoners de handen ineen hebben geslagen.
Niet vrijblijvend, maar aan de hand van concrete speerpunten wil de projectgroep
overlast in het centrum tijdens uitgaansavonden zoveel mogelijk een halt toeroepen.

Publiek kijkt en luistert tijdens het Zomerfeest van vorige week woensdag naar een
optreden. Kalm, beheerst en vooral gezellig… foto: Patrick van Gemert / Zutphens
Persbureau
In het verleden werden al diverse convenanten gesloten. Die leverden positieve resultaten
op. ,,Maar niet genoeg", zegt expert Josien van Bommel. Zij is door de gemeente Zutphen
ingehuurd om het project 'Veilig Uit' handen en voeten te geven. Zij putte ondermeer uit
succesvolle ervaringen met andere gemeenten. Die leidden tot een 'matrix' waarin
stapsgewijs maatregelen zijn opgesomd, die het verschil tussen doordeweekse en
weekendavonden qua rust en onrust kleiner moet maken. Want uitgaan blijft in Zutphen al
jaren niet meer beperkt tot onder het genot van een drankje een praatje maken of een
dansje wagen. Het loopt af en toe fors uit de hand.
Vandalisme bijvoorbeeld. Een doorn in het oog voor bewoners. ,,En de horeca", weet
Franck Notten, projectgroeplid en uitbater van café La Bicyclette. ,,Want wij worden er
vaak op aangekeken." Actie dus, om veelal door alcohol en soms ook andere drugs
opgewekte vernielzucht in te dammen. Vooral op weg naar huis. 'Slooproutes', zo wordt die
'impuls van de verschroeide aarde' inmiddels genoemd. De ambitie luidt om gericht
toezicht te houden en potentiële vandalen aan te spreken. En als het toch misgaat melden.
Altijd melden! Volgend jaar graag dertig procent meer dan nu nog het geval is. Aan
gemeente of politie. ,,Ook door bewoners", maant David Eskes uit de Spittaalstraat, die
namens de binnenstedelingen deel uitmaakt van de projectgroep. Van Bommel voegt toe:
,,Dan is de kans heel groot dat de horeca de vandaal een collectieve horecaontzegging
uitreikt. Zo'n grens stellen werkt erg confronterend."

Reguleren

,,Alcoholgebruik kunnen we reguleren", meent Anton Menkveld van broodjeszaak 'Holle Bolle
Gijs'. Hij behoort als voorzitter van de afdeling Zutphen van Koninklijk Horeca Nederland
tot de projectgroep 'Veilig uit'. ,,Cafés moeten een verantwoord schenkbeleid voeren.
Daarnaast krijgen kasteleins cursussen aangeboden, waarin zij eerder mensen onder invloed
van alcohol of drugs leren herkennen." Cafébaas Frank Notten voegt toe. ,,Zodat we
bijvoorbeeld zogeheten 'indrinkers' de toegang eventueel kunnen ontzeggen. En druggebruik
in de horeca is te voorkomen door het plaatsen van camera's en aanpassing van inrichting en
verlichting."

Plannen genoeg. ,,Niet vrijblijvend, maar concreet in praktijk te brengen", benadrukt
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Plannen genoeg. ,,Niet vrijblijvend, maar concreet in praktijk te brengen", benadrukt
projectleidster Josien van Bommel. ,,Die zeker ook notoire overlastgevers voorgoed de
wind uit de zeilen nemen. Aan de hand van stringente huisregels in de horeca. Door
toegangs- en zelfs gebiedsontzeggingen. Met behulp van een zwarte lijst die via uitwisseling
van gegevens over door hardnekkige raddraaiers gepleegde feiten wordt bijgehouden. Het
is maar een relatief kleine groep. Die kan de sfeer echter goed verzieken."

,,Het is niet haalbaar om de mogen veronderstellen dat er straks geen sprake meer is van
overlast in het uitgaansleven", zegt Van Bommel. ,,Wel is er de ambitie om die tot een
minimum te beperken." Burgemeester Gerritsen stelt het iets anders: ,,Last is niet te
vermijden, overlast wel." De uitsmijter is voor bewoner David Eskes: ,,Nu al merk ik dat
het na sluitingstijd van de horeca rustiger op straat is. Het project lijkt reeds rond te
zingen. Natuurlijk, een schreeuw klinkt altijd wel eens in het holst van de nacht. Maar daar
lig ik niet wakker van."
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