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1 Achtergrond  

 

In oktober 2014 heeft Bureau Beke een onderzoek uitgevoerd naar coffeeshopgerela-

teerde overlast in de Hooftstraat van Alphen aan den Rijn (Bremmers et al., 2014). Dit 

onderzoek had primair betrekking op het duiden van de overlast in de Hooftstraat, met 

als centrale vraag welke overlast eventueel is toe te wijzen aan de coffeeshops. Se-

cundair is gekeken of de coffeeshopgerelateerde overlast dermate onevenredig is, dat 

aanvullende maatregelen of zelfs verhuizing van een of twee coffeeshops in de Hooft-

straat noodzakelijk zijn. Onder onevenredige overlast rondom coffeeshops wordt het 

volgende verstaan: 

 

Onevenredige overlast is aan de coffeeshop of zijn bezoekers te relateren overlast 

die door de verantwoordelijke handhavende partijen met de beschikbare maatrege-

len niet teruggedrongen kan worden. 

 

Het onderzoek had een inventariserend karakter en was daardoor te beschouwen als 

vooronderzoek van een eventueel groter uit te voeren onderzoek. Als er namelijk 

sprake is van aan de coffeeshops te relateren overlast die vervolgens ook nog eens 

onevenredig is, dan zal op wens van de gemeente Alphen aan den Rijn vervolgonder-

zoek worden uitgevoerd.  

 

1.1 Het brede onderzoekskader 

Het onderzoek kende oorspronkelijk drie doelstellingen. Ten eerste is het de wens van 

het college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn om een onafhankelijk on-

derzoek uit te voeren naar de mate van objectieve en subjectieve overlast rondom de 

twee coffeeshops. Het doel van het onderzoek is vast te stellen in hoeverre er sprake 

is van coffeeshopgerelateerde overlast, waaruit deze overlast bestaat, wanneer die 

zich voordoet en wat de precieze verbanden tussen de coffeeshops en de overlast zijn. 

Het gaat dan vooral om het duiden van overlast in het gedeelte van de Hooftstraat 

waar de twee coffeeshops zich bevinden en enkele straten ten oosten van de Hooft-

straat waar ook sprake zou zijn van overlast. Dit is het eerdergenoemde onderzoek dat 

in oktober 2014 is afgerond (Bremmers et al., 2014).  
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Resultaten uit het vooronderzoek van oktober 2014 

Uit het onderzoek komt naar voren dat alleen de verkeersoverlast is toe te 

wijzen is aan de coffeeshops in de Hooftstraat. Het gaat dan om parkeer-

overlast, geluidsoverlast door gemotoriseerd verkeer en autoradio’s en het 

hard optrekken door auto’s. Al eerder gestarte maatregelen, zoals een 

portier aan de deur bij de coffeeshops, hebben wel geleid tot minder ver-

keersoverlast. Toch lijken er extra maatregelen nodig om de 

verkeersoverlast nog meer tegen te gaan, maar de vraag is wel of extra 

maatregelen voldoende zullen zijn. Door Bureau Beke is gesuggereerd om 

toezichthoudende partijen (portier, BOA’s, politie en daarnaast ook de ge-

biedsadviseur) extra in te zetten rondom de Hooftstraat. 

 

Gekoppeld aan de extra inzet van de toezichthoudende partijen is door 

Bureau Beke gesuggereerd om de volgende zes stappen te doorlopen: 

-1- Laat de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) op korte termijn een 

nieuwe snelheidsmeting organiseren om een actueel beeld van de ver-

keersdruk te krijgen. Bij voorkeur wordt daarin ook het percentage 

overlastgevende auto’s (geluidsoverlast vanwege autoradio en draaiende 

motor en hard optrekkende auto’s) meegenomen. 

-2- Werk de extra maatregelen per partij goed uit en kijk of er voldoende 

capaciteit vrijgemaakt kan worden om deze maatregelen in ieder geval 

gedurende een half jaar te garanderen; 

-3- Kijk kritisch naar de momenten waarop de extra maatregelen ingezet 

worden. Voor de portier gebeurt dit al, voor de BOA’s, politie en gebieds-

adviseur kan dit nog nader bekeken worden. Bij voorkeur wordt de BOA 

meerdere keren per dag ingezet.  

-4- Stem de aanpak van de verschillende partijen onderling af, zodat 

iedereen werkt met dezelfde focus (beperken van overlast in de Hooft-

straat). Zorg tevens dat de BOA’s handhaven op andere in de APV 

opgenomen bepalingen. 

-5- Evalueer na een maand de extra inzet van de verschillende partijen en 

stel de inzet waar nodig direct bij. 

-6- Evalueer na een half jaar de extra inzet van de verschillende partijen 

en kijk of deze daadwerkelijk effect hebben gehad. Bevraag daarvoor de 

respondenten (omwonenden, ondernemers en professionals) die ook in 

onderhavig onderzoek zijn benaderd. 

 

Ten tweede wordt via onderzoek ten doel gesteld om te kijken naar een eventuele 

verplaatsing van een of beide coffeeshops. Uit een in 2012 door de afdeling Ruimtelij-

ke Ontwikkeling geschreven notitie blijkt dat omwonenden ‘veel minder overlast’ 

hebben ervaren tijdens de sluiting (een van de coffeeshops is in mei 2012 voor een 
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maand gesloten). Naar aanleiding daarvan gaan stemmen op om een of beide coffee-

shops te verplaatsen. Mede daarom wenst de gemeente Alphen aan den Rijn een 

onderzoek dat zich richt op eventuele (juridische) mogelijkheden van verplaatsing van 

de coffeeshops, de voor- en nadelen en eventuele financiële consequenties van ver-

plaatsing. 

Ten derde is door de gemeente Alphen aan den Rijn ten doel gesteld om nogmaals te 

kijken naar geschikte alternatieve locaties voor coffeeshops binnen de gemeente. In 

november 2012 is al een onderzoek door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de 

gemeente Alphen aan den Rijn uitgevoerd. Dit onderzoek resulteerde in de conclusie 

dat alleen het gebied Centrum Hoge Zijde geschikt is voor het vestigen van een cof-

feeshop. 

 

1.2 De extra ingezette overlastbeperkende maatregelen 

In tabel 1.1 staan de uitgevoerde maatregelen naast de potentiële maatregelen. Onder 

de laatste soort maatregelen verstaan we geplande maatregelen die nog niet zijn uit-

gevoerd en mogelijke maatregelen waarvan nog niet zeker is of ze worden uitgevoerd. 

 

Tabel 1.1: uitgevoerde en potentiële overlastbeperkende maatregelen 

Wat: Extra uitgevoer-

de maatregel 

Potentiële 

maatregel 

Verkeersmeting met wegkantradar X  

Ter plaatse kijken X  

TVO en uitwerking extra toezicht X  

Intensivering toezicht X  

Kennismaking burgemeester en coffeeshops X  

Plaatsen hek achter Ak-Al en Friendship  X 

Terugplaatsen bord ‘regels van de straat’ X  

Ingraven molensteen  X 

Inzet van portiers intensiveren X  

Zigzaghekjes op de stoep voor de coffeeshops  X 

 

1.3 De onderzoeksvragen 

In het onderhavige onderzoek is alleen gekeken naar de uitgevoerde maatregelen. De 

rapportage heeft geen betrekking op de tweede en derde geformuleerde doelstelling, 

maar is als opvolgende evaluatie na het vooronderzoek te beschouwen. Als uit deze 

evaluatie blijkt dat er daadwerkelijk extra maatregelen op effectieve wijze ingezet 

kunnen worden, is er vooralsnog geen sprake van onevenredige overlast in het gebied 

en is de noodzaak om invulling te geven aan doelstellingen twee en drie minder nood-

zakelijk. Hiermee wordt concreet bedoeld dat de extra ingezette maatregelen 

daadwerkelijk tot minder coffeeshopgerelateerde overlast (lees: verkeersgerelateerde 

overlast) leiden. 
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Voor het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

a) Welke extra maatregelen worden ingezet om coffeeshopgerelateerde overlast tegen 

te gaan? 

b) Wat zijn de effecten van de inzet van de maatregelen als het gaat om het verminde-

ren van coffeeshopgerelateerde overlast? 

c) Is er na het invoeren van de maatregelen nog sprake van coffeeshopgerelateerde 

overlast? 

 

Pas als blijkt dat er ondanks de extra getroffen maatregelen nog sprake is van oneven-

redige overlast, zal door de gemeente Alphen aan den Rijn bekeken worden of er 

noodzaak bestaat om extra maatregelen in de Hooftstraat in te zetten en/of onderzoek 

uit te voeren naar juridische en financiële consequenties van het eventueel verplaatsen 

van een of twee coffeeshops. 

 

1.4 Onderzoeksmethodiek 

Het huidige onderzoekstraject behelst een inventarisatie van de effecten van de extra 

voorgestelde maatregelen in de Hooftstraat. Visueel ziet het onderzoek er als volgt uit: 

 

 

Doorvoeren en monitoren extra maatregelen in de Hooftstraat 

Bepalen effecten extra maatregelen via: 

Interviews Politiemutaties Snelheidsmetingen 
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Om te kijken welke effecten de extra voorgestelde en mogelijk uitgevoerde maatrege-

len in de Hooftstraat hebben, zijn in juni 2015 de meeste respondenten (acht 

omwonenden, vier ondernemers en drie professionals) die in het vooronderzoek zijn 

geraadpleegd kort bevraagd. In eerste instantie is gevraagd of men iets van de maat-

regelen gemerkt heeft, vervolgens is gevraagd naar eventuele opgemerkte effecten 

van de maatregelen. Daarnaast is in een vergelijkende analyse gekeken naar politie-

mutaties over de periodes januari-juni 2014 en januari-juni 2015. Verder zijn door de 

dienst BOR uitgevoerde snelheidsmetingen in de Hooftstraat meegenomen in deze 

evaluatie. Dit om te kijken of uit de snelheidsmetingen excessen ten aanzien van snel-

heidsovertredingen in de Hooftstraat voorkomen. 

 

Bij het doorvoeren van de extra maatregelen is gekeken naar de inhoud van die maat-

regelen per betrokken partij (bijvoorbeeld de portier, BOA’s en politie) en de 

afstemming tussen deze partijen. 

De inventarisatie van de effecten van de extra maatregelen is bewust na een half jaar 

uitgevoerd. Het is namelijk noodzakelijk de maatregelen enige tijd uit te voeren, om 

zo niet alleen te kijken naar effecten op de korte termijn (na een aantal weken), maar 

ook naar effecten op de middellange termijn (na een aantal maanden). 
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2 De onderzoeksresultaten  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews, de analyse van de politiemu-

taties en de snelheidmetingen besproken. Met name de interviews geven een beeld 

van de zichtbaarheid van de maatregelen bij de betrokkenen en hun effecten. De ef-

fecten van de maatregelen worden naast de interviews zoveel mogelijk geobjectiveerd 

door een analyse van de politiemutaties en de resultaten van de snelheidsmetingen. 

 

2.1 Meningen over de zichtbaarheid van de maatregelen 

In het uitgevoerde vooronderzoek (Bremmers et al., 2014) is gesuggereerd dat het 

probleembesef rond overlast en verloedering bij bewoners in de Hooftstraat sterker is 

dan in het gebied daarachter. Om de perceptie van overlast van de Hooftstraatbewo-

ners te verbeteren, is het daarom van belang om de zichtbaarheid van de aanpak 

tegen overlast te verbeteren. Dit alles staat verwoord in de zogenaamde Congruentie-

hypothese van Eysink Smeets et al. (2010). In het kort komt hun aanpak erop neer 

om zich te richten op de voor de omwonenden relevante problemen. 

 

Uit de interviews komt naar voren dat de ingezette maatregelen slechts door een deel 

van de omwonenden is opgemerkt. Een enkeling heeft gezien dat BOA’s meer rondlo-

pen in het gebied. Dit is volgens een respondent vooral overdag, niet ’s avonds. Een 

ander is het opgevallen dat zogenaamde ‘fiscalisten’ parkeerboetes uitdelen. Deze 

observatie is deels ook gebaseerd op het gegeven dat deze persoon, maar ook zijn 

klanten, zelf een parkeerboete hebben gekregen. Twee respondenten geven mede 

daarom aan dat BOA’s en fiscalisten juist meer op de drukke uren van coffeeshopope-

ningstijden actief zouden moeten zijn, zodat de maatregelen zich minder richten op 

het reguliere Hooftstraatbezoek en meer op het coffeeshopbezoek. Er wordt dan gewe-

zen op de uren tussen vijf uur in de middag en acht uur in de avond. 

Vanuit de professionals wordt hierover opgemerkt dat er vooral in de eerste maanden 

van de nieuw ingezette maatregelen veel extra toezicht is gehouden en dat het toe-

zicht in het geheel meer is geweest dan voorheen. Ook wordt aangegeven dat er 

harder is opgetreden dan voor de periode van de nieuwe maatregelen. Het extra toe-

zicht van de BOA’s en politie heeft vooral tussen 17 en 20 uur plaatsgevonden, dus 

juist op de tijden dat het coffeeshopbezoek hoog is. Omdat betaald parkeren tot 18 

uur geldt, hebben de fiscalisten tot dat tijdstip in het gebied gelopen. De politie geeft 

zelf aan dat extra toezicht van hun kant alleen in februari 2015 heeft plaatsgevonden; 

toezicht in de maanden daarop was niet nodig.    

Impliciet geven de omwonenden en de ondernemers aan dat het toezicht zich vooral 

moet richten op coffeeshopbezoekers en niet op de ‘reguliere’ bezoekers. Dit is naar 

onze mening typerend voor de conflicterende meningen rondom te treffen maatregelen 

in de Hooftstraat; maatregelen tegen coffeeshopbezoekers zijn door omwonenden 

gewenst, zo lang deze de omwonenden zelf in de Hooftstraat niet belasten.  
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Een andere respondent heeft de snelheidsmeter zien hangen, maar hij is een uitzonde-

ring. Een laatste persoon is opgevallen dat de portier vaker zijn ronde maakt, dus ook 

achter de coffeeshops op de parkeerplaats rondloopt. 

Hoewel er meer toezicht heeft plaatsgevonden door BOA’s en politie, noemt geen en-

kele respondent dat er extra toezicht door de politie is gepleegd en dat er gesprekken 

tussen de burgemeester en de coffeeshops hebben plaatsgevonden. Dit laatste wordt 

pas herinnerd als het door de onderzoekers wordt genoemd. Logischerwijs weten uit-

eindelijk slechts enkele respondenten, de coffeeshophouders zelf, van de gesprekken 

die de burgemeester met de coffeeshophouders gevoerd heeft. In een reactie hierop 

zeggen de coffeeshophouders zich bewust te zijn van het naleven van de regels omdat 

anders hun vergunning onder druk staat. Met name wordt hier op de inzet van de por-

tier en de loketfunctie gedoeld. 

 

Daartegenover staan echter respondenten die opmerken dat er wat overlastbeperken-

de maatregelen betreft volgens hen niets is veranderd in de Hooftstraat. Dit betekent 

concreet dat men in het vooronderzoek vaak kritisch was en op dit moment nog steeds 

blijft over de portier, maar ook over ander toezicht van handhavers. Als vervolgens 

aan deze respondenten wordt gevraagd welke maatregelen wel helpen is het enige 

antwoord: ‘het verplaatsen van de coffeeshops’. Andere alternatieve maatregelen dra-

gen deze bewoners niet aan. 

 

Geen van de respondenten noemt meerdere ingezette maatregelen en men herkent 

deze ook niet nadat de maatregelen zijn voorgelegd aan de respondenten. Ook de 

respondenten die één maatregel noemen, kennen geen andere maatregelen. 

 

2.2 Effecten van de ingezette maatregelen 

Zoals eerder aangegeven, zijn de effecten gebaseerd op interviews, een analyse van 

politiemutaties en de resultaten van de snelheidsmetingen. 

 

De interv iews  

In het algemeen zijn de respondenten, voor zover het omwonenden en ondernemers 

aangaat, eensluidend over hun oordeel over de effecten van de ingezette maatregelen. 

De respondenten zien eigenlijk geen of juist onbedoelde effecten van de ingezette 

maatregelen. Het voorbeeld van de parkeerboetes aan de klanten van een ondernemer 

is in dit kader al aangehaald.  

Toch noemt een meerderheid van de respondenten, een enkeling daargelaten, dat het 

de laatste maanden met de overlast in de Hooftstraat meevalt. De aangevoerde rede-

nen hiervoor liggen alleen niet in de overlastbeperkende maatregelen die zich op de 

coffeeshops richten, maar op omstandigheden daarbuiten. Zo is café Friendship al 



O v e r l a s t b e p e r k e n d e  m a a t r e g e l e n  i n  d e  H o o f t s t r a a t  -  9  -  

maanden vanwege een transformatie naar een loungebar gesloten. Daarnaast wordt 

aangegeven dat het betrekkelijk koele voorjaarsweer niet heeft uitgenodigd tot rond-

hangen rond de coffeeshops. Daarmee wordt impliciet aangegeven dat een 

substantieel deel van de overlast horecagerelateerd is, iets dat in het vooronderzoek al 

is geconstateerd. Het is dus de vraag of verplaatsing van coffeeshops wel tot minder 

overlast zal leiden als zich in de twee panden eventueel horeca gaat vestigen, iets dat 

op dit moment onbekend is en daarom niet uitgesloten kan worden.  

Ook noemt een aantal respondenten enkele positieve effecten van externe ontwikke-

lingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om opgeknapte panden, nieuwe ondernemers in de 

straat en het overleg tussen burgemeester, experts en burgers dat heeft plaatsgevon-

den na de brand achter café Friendship. Dergelijke zaken dragen duidelijk bij aan een 

mildere mening rondom algemene overlastbeleving in de Hooftstraat, niet zozeer de 

specifieke coffeeshopgerelateerde overlast (geluidsoverlast van auto’s door radio’s, 

hard optrekken en lopende motoren en fietsers op de stoep).  

 

De pol i t iemutat ies  

Ook uit de politiemutaties blijkt dat er door de politie extra toezicht is uitgevoerd. Dit 

toezicht lijkt vooral effect te hebben in de wisselwerking tussen de politie en de por-

tiers; er is regelmatig contact geweest, onder andere over de sfeer in de Hooftstraat. 

Mede door het contact is op voorspraak van de portiers het bord ‘regels van de straat’ 

teruggeplaatst, omdat de portiers op basis van dit bord een handvat hebben voor actie 

richting coffeeshopbezoekers. Zelf merken de portiers wel op dat het rustige straat-

beeld ook te maken kan hebben met het weer en sluiten ze niet uit dat het straatbeeld 

kan veranderen als de zomer intreedt. 

 

Door de politie zijn alle mutaties in de Hooftstraat aangeleverd tussen 1 januari en 1 

juni 2014 en 2015. Daardoor is het mogelijk om deze twee periodes op hoofdlijnen 

met elkaar te vergelijken. In totaal gaat het in 2014 om 33 registraties, in 2015 gaat 

het om 19 registraties. Wat betreft registraties maken we onderscheid tussen openba-

re orde-/strafrechtfeiten (bijvoorbeeld vernielingen en baldadigheid), 

horecagerelateerde overlast en coffeeshopgerelateerde overlast. Dit levert het volgen-

de beeld op: 

 

Tabel 2.1: soort registratie naar aard en omvang 

Periode Openbare orde-/ 

strafrechtfeiten 

Horecagerelateerde 

overlast 

Coffeeshopgerelateerde 

overlast 

Januari-juni 2014 15 15 3 

Januari-juni 2015 6 9 3 

 

Uit de vergelijkende periodeanalyse blijkt dat het beeld dat het in 2015 rustiger lijkt in 

de Hooftstraat ook terugkomt in de politieregistraties. De horecagerelateerde overlast 
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en de openbare orde- en strafrechtfeiten zijn lager in aantal, de al beduidend lagere 

registraties coffeeshopgerelateerde overlast blijven gelijk. 

 

Wanneer wordt ingezoomd op de zes coffeeshopgerelateerde overlastfeiten, dan blijkt 

geen enkel feit onder de definitie te vallen van coffeeshopgerelateerde verkeersover-

last. Het gaat met name om conflicten tussen bezoekers van de coffeeshop of tussen 

bezoeker en portier en het roken van joints op de openbare weg/in auto’s en mogelijk 

dealgedrag. Hoewel dit natuurlijk geen prettige incidenten zijn, gaat het ten eerste om 

kleine aantallen. Ten tweede zijn dit incidenten die soms juist optreden vanwege de 

aanwezigheid van een portier, de persoon waarvan in brede kring consensus is dat 

deze ook de nodige incidenten voorkomt. Ook is in het vooronderzoek via analyse van 

politieregistraties al aangegeven dat incidenten zoals het roken van joints en dealge-

drag in meerdere wijken van Alphen aan den Rijn voorkomen. Bovendien blijkt 

dealgedrag deels voort te komen van dealers die woonachtig zijn in de buurt en dus 

los staan van de coffeeshops.  

 

De verkeersmetingen 

Naast de beleving van de omwonenden wat betreft de verkeersgerelateerde overlast 

zijn er gegevens voorhanden van verkeersmetingsapparatuur die inzicht geven in ver-

keersgerelateerde zaken als intensiteit en snelheidsovertredingen. Goed om hierbij te 

vermelden dat deze informatie niet specifiek geldt voor de coffeeshops maar over ver-

keersbewegingen in het algemeen gaat in de Hooftstraat. Er is sprake van twee 

meetmomenten. Van vrijdag 23 januari tot en met vrijdag 6 februari 2015 heeft in de 

Hooftstraat een wegkantradar gestaan. Een wegkantradar meet bij elke passage de 

lengte en de snelheid van het betreffende object. Bij de verwerking van de gegevens 

wordt op basis van de lengte onderscheid gemaakt tussen fietsverkeer en autoverkeer. 

De wegkantradar is gemonteerd aan de lichtmast ter hoogte van huisnummer 133. Het 

tweede meetmoment loopt van vrijdag 2 juli tot en met vrijdag 17 juli 2015. Voor het 

autoverkeer is in de Hoofstraat eenrichtingsverkeer ingesteld. Fietsers mogen de weg 

in beide richtingen gebruiken. Er geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hieron-

der staat een overzicht van de kengetallen.1 Deze getallen hebben betrekking op een 

meetperiode van een week. 

 

 

                                                

1. Bureau Beke heeft de gegevens ontvangen van de afdeling BOR. 
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Tabel 1- resultaten verkeersmetingen Hooftstraat 

 Januari- 2015 Juli 2015 

Aantal auto’s 6.611 4.293 

Aantal snelheidsovertredingen totaal2 1.168 106 

Aantal snelheidsovertredingen 16-20 uur3 405 30 

 

De verkeersintensiteit is met zo’n 35 procent afgenomen in de periode januari – juli 

2015. Oorzaak van de lagere intensiteit is volgens de afdeling BOR naar alle waar-

schijnlijkheid de afsluiting van de Koningin Julianabrug. Mogelijk speelt de 

vakantieperiode ook nog een (kleine) rol. Zeer opvallend is het lage aantal snelheids-

overtredingen in juli. Een valide verklaring hiervoor is op dit moment niet te geven.  

 

In de rapportage van het vooronderzoek is al aangegeven dat er enige terughoudend-

heid bestaat als het gaat om te verwachten effecten van het meten van snelheid als 

effectieve maatregel. De Hooftstraat vanaf de coffeeshop is smal en de meeste auto-

mobilisten slaan na een paar honderd meter links de W.M.C. Regtstraat in, waardoor 

auto’s de snelheidslimiet niet vaak zullen overschrijden. Ook twijfelen meerdere geïn-

terviewden aan het nut van deze maatregel. Deze snelheidmeting illustreert dan ook 

het dilemma dat er bestaat rondom hard optrekkende auto’s: deze zijn met snel-

heidsmetingen niet te traceren. 

 

Ook is het bij deze meting belangrijk om te kijken naar de toekomstige verkeersbewe-

gingen in de Hooftstraat. Als er bijvoorbeeld straten voor gemotoriseerd verkeer 

worden afgesloten, kan dit gevolgen hebben voor de aantallen verkeersbewegingen. 

De intensiteit van de verkeersbewegingen in de Hooftstraat blijven daarmee een aan-

dachtspunt.  

  

 

 

 

 

                                                

2. Snelheidsovertredingen waarbij minimaal 5 kilometer per uur te hard wordt gereden. 

3. De hottime-openingstijden van de coffeeshops. 
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3 Beantwoording onderzoeksvragen en reflectie  

 

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op de onderzoeksvragen. Op basis van de bevin-

dingen wordt eveneens kort gereflecteerd op de coffeeshopgerelateerde overlast. Met 

name komt daarin de eventuele onevenredigheid van de overlast terug en wordt een 

blik richting de toekomst geworpen. 

 

3.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

De drie onderzoeksvragen worden achtereenvolgens beantwoord: 

 

a) Welke extra maatregelen worden ingezet om coffeeshopgerelateerde overlast tegen 

te gaan? 

Er zijn acht maatregelen doorgevoerd en er wordt nog overlegd over drie maatregelen.  

Wat betreft de acht maatregelen is het de vraag, in hoeverre deze op de langere ter-

mijn nog ingezet (kunnen) worden. Door eventueel andere prioritering bij de afdeling 

Toezicht en Handhaving en de politie is het niet uit te sluiten dat toezicht in de toe-

komst afneemt. 

Het valt verder op dat het juist bij de drie niet uitgevoerde maatregelen om visuele en 

permanente wijzigingen in het openbaar gebied gaat. Het gaat dan om de volgende 

zaken: 

 

- Het plaatsen van een hek achter Ak-Al en Friendship (om dealen en hangen tegen te 

gaan); 

- Het ingraven van de molensteen, om rondhangen van jeugd tegen te gaan; 

- Het plaatsen van zigzaghekjes op de stoep voor de coffeeshops, om fietsers op de 

stoep te weren. 

 

Eerder is al aangegeven dat de problematiek in de Hooftstraat juist uitnodigt tot het 

nemen van voor burgers visuele maatregelen. Ook gezien het feit dat slechts weinig 

respondenten de wel doorgevoerde maatregelen hebben opgemerkt, lijkt het verstan-

dig deze drie visuele maatregelen nog door te voeren. 

 

b) Wat zijn de effecten van de inzet van de maatregelen als het gaat om het verminde-

ren van coffeeshopgerelateerde overlast? 

In de politieregistratie worden enkele incidenten genoemd, maar deze zijn grotendeels 

niet coffeeshopgerelateerd. De enkele incidenten rondom coffeeshops hebben juist 

weinig te maken met de verkeersgerelateerde overlast rondom coffeeshops. Hoewel 

het volgens vooral professionele respondenten rustiger in de Hooftstraat is, blijft het 

de vraag in hoeverre dit effect is toe te wijzen aan de extra maatregelen. De handha-

vers en portiers hebben extra inzet gepleegd, maar deze inzet is voor een deel van de 

bewoners niet zichtbaar geweest, terwijl een ander deel zich beklaagt zelf een boete te 
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hebben gekregen. Ook omwonenden zullen zich daarom moeten realiseren dat strikter 

handhaven ook gevolgen voor henzelf heeft.  

 

Er was, voorafgaand aan het incident met de brug, in de Hooftstraat wel een aantal 

ontwikkelingen gaande die volgens enkele respondenten een positief effect op in ieder 

geval de leefbaarheid lijkt te hebben. Zo worden panden opgeknapt en is voormalig 

café Friendship al langere tijd vanwege een verbouwing gesloten. Ook is een brand 

achter datzelfde café tot tevredenheid van meerdere respondenten door middel van 

een informatieavond afgehandeld. Dit wijst op de omstandigheid dat het ervaren van 

overlast door omwonenden ook door niet-coffeeshopgerelateerde maatregelen beïn-

vloed kan worden. 

 

c) Is er na het invoeren van de maatregelen nog sprake van coffeeshopgerelateerde 

overlast? 

De verkeersintensiteit en het aantal snelheidsovertredingen in de Hooftstaat is blijkens 

verkeersmetingen wel gedaald in de periode januari–juli 2015, ook tijdens de zoge-

naamde hottime-openingstijden van de coffeeshops (tussen 16 en 20 uur). De oorzaak 

hiervan is echter niet eenduidig vast te stellen. Daarmee blijft eveneens onduidelijk of 

de ingezette maatregelen hebben geleid tot het terugdringen van de coffeeshopgerela-

teerde verkeersoverlast. Mogelijk leveren de drie nog geplande, sowieso meer visuele 

maatregelen, betere effecten richting het terugdringen van de benoemde overlast. 

 

3.2 Reflectie op de toekomst en aanbevelingen 

In feite is de coffeeshopgerelateerde verkeersoverlast niet duidelijk verminderd, maar 

eenieder zou zich moeten afvragen of de overlast nu echt dermate onevenredig is dat 

er coffeeshops voor moeten verhuizen. De Hooftstraat en omgeving was voorafgaand 

aan het incident met de brug aan een revitalisering bezig, zowel qua win-

kels/commercie/panden als qua bestemming (steeds meer wonen in de buurt). Dit kan 

het karakter en mogelijk de leefbaarheid in de Hooftstraat verbeteren. 

 

Wel lijkt het erop dat de ingezette maatregelen te weinig zichtbaar geweest om de 

overlast terug te brengen, althans in de beleving van de paar buurtgenoten. Toch zijn 

de nodige parkeerboetes uitgedeeld, dus wel degelijk was sprake van extra en stren-

gere handhaving. Daarnaast blijkt uit de politieregistraties dat zich slechts weinig 

coffeeshopgerelateerde incidenten in de Hoofstraat voordoen en dat deze bovendien 

stabiel in aantal zijn.  

Om een extra stap richting voor eenieder zichtbare maatregelen te zetten, bevelen we 

wel aan dat de gemeente Alphen, in samenwerking met burgers en ondernemers, de 

drie resterende maatregelen alsnog uitvoert en deze op werkzaamheid evalueert. Met 

name wat betreft fietsen op de stoep valt naar onze mening nog veel resultaat te boe-

ken. 
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Onder de voorwaarde dat de gemeente en de politie de huidige extra maatregelen 

blijft uitvoeren en de drie nog niet-uitgevoerde maatregelen realiseert, is naar onze 

mening voldoende inzet gepleegd om de coffeeshopgerelateerde overlast onder con-

trole te houden. Naar onze mening is er dan vanuit het overlastperspectief geen 

aanleiding om (een van) de coffeeshops te verhuizen. 

Zoals al eerder aangegeven, zullen omwonenden zich ook moeten realiseren dat slui-

ting van de twee coffeeshops ook ongewenste effecten kan hebben als in de panden 

bedrijfsvoering wordt gevestigd die ook weer veel verkeer trekt. Daarnaast blijft het 

een gegeven dat de Hooftstraat een betrekkelijk smalle straat met veel verkeersbewe-

gingen is, een punt waaraan weinig veranderd kan worden.  

 

Verder zal in de overwegingen rondom de vestiging van de coffeeshops meegenomen 

moeten worden welke invloed de veranderende verkeersstromen in de buurt hebben 

op de verkeersdruk in de Hooftstraat. Juist nu verkeersoverlast als speerpunt in de 

coffeeshopgerelateerde overlast is benoemd, is het van belang dat hiermee serieus 

rekening gehouden wordt. 
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