MAYA’S GROW VOF
KOFFIESHOP DE OS
KORFMAKERSSTRAAT 2
8911 LA LEEUWARDEN
telefax: 058 – 2127792
E-mail: deos@xs4all.nl
Aan de bewoners en ondernemers van de Korfmakersstraat, Heerestraat en
Ciprianussteeg te Leeuwarden en allen die betrokken zijn bij het buurtgastherenproject
Onderwerp: uitnodiging zesde buurtbijeenkomst op maandag 27 september 2010, 19.0020.00 uur, Koffieshop De Os
Leeuwarden, 23 september 2010
Geachte buren en betrokkenen,
Zoals wederom afgesproken op de bijeenkomst van 31 augustus 2010 zou ik zorg dragen voor
de verslaglegging van deze bijeenkomst. Het verslag van deze vergadering zit als bijlage bij
deze brief.
Verder hebben we ook weer afgesproken dat ik de uitnodiging zou regelen. Om iedereen in
staat te stellen deze bijeenkomst bij te wonen is er dit keer voor gekozen om op
maandagavond te vergaderen. Weliswaar is onze shop dan geopend, maar in de rookruimte
(desgewenst rookvrij) kan ongestoord vergaderd worden. Dus bij deze de uitnodiging om
maandag 27 september 2010 om 19.00 uur deel te nemen aan de zesde bijeenkomst aangaande
de verkeer- en parkeeroverlast.
In de vorige uitnodiging citeerde ik uit een mail van mw. Toering van Verkeer en Vervoer
(van de gemeente Leeuwarden) over de verkeersvraagstukken (eenrichtingsverkeer en het
plaatsen van paaltjes). Het citaat luidde als volgt: “Wij, cluster Verkeer en Vervoer, zien geen
mogelijkheden tot afsluiting van de Korfmakersstraat of éénrichtingsverkeer. De paaltjes
staan niet op de stoeprand, vanwege het bouwverkeer. Wanneer de bouwwerkzaamheden van
het provinciehuis afgerond zijn, zal de Korfmakersstraat herstraat worden. De paaltjes zullen
dan ook een definitieve plek krijgen. Wellicht is er nog iets mogelijk met de inrichting van de
straat, hoewel dit niet heel anders zal worden dan nu de situatie is”. Mevrouw Toering was
voor de vorige vergadering uitgenodigd, maar was helaas (wederom) niet aanwezig. De
aanwezigen op de vorige bijeenkomst hebben unaniem hun teleurstelling uitgesproken over de
inbreng van deze afdeling van de gemeente. Dhr. L. van den Burght heeft toegezegd contact
op te nemen met zijn collega(„s) van Verkeer en Vervoer om het een en ander te verbeteren
aan hun inbreng. In een mail van vandaag laat hij het volgende aan me weten: “Jan Wijma en
ik hebben gesproken met Geertje Toering. Zij zou ter plaatse gaan kijken met een collega
naar de fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarbij zou ze ook contact met jou
opnemen om eventueel samen te gaan kijken. Misschien was je toen nog op vakantie. Hierbij
verzoek ik aan Geertje om even met jou nader contact op te nemen.” Daarnaast zal ik
mevrouw Toering van Verkeer en Vervoer opnieuw uitnodigen voor de komende
bijeenkomst, zodat zij ons eventueel te woord kan staan over onze vragen en opmerkingen.
Zoals uit de berichten in de media misschien al duidelijk geworden is, heeft het college op 7
september 2010 de conceptnota Bijzondere Wetten vastgesteld. In deze conceptnota worden
verschillende beleidsstukken samengevoegd op het gebied van horeca, prostitutie, Wet op de
Kansspelen, coffeeshops en de handhaving daarop. In de nota worden ook diverse voorstellen
gedaan ten aanzien van het huidige coffeeshopbeleid, prostitutiebeleid, horecabeleid etc.
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In een brief van 13-09-2010 aan onze shop schrijft de gemeente het volgende: “Voordat de
gemeenteraad over de voorstellen beslist kunt u als inwoner van de gemeente Leeuwarden,
belanghebbende of bewonersorganisatie ook uw mening geven over de nieuwe beleidsnota
Bijzondere wetten. De nota ligt daarom ter inspraak van 15 september 2010 tot 28 oktober
2010. Er is een mogelijkheid om mondeling uw reactie te geven.
Op maandag 4 oktober 2010 vindt vanaf 19.15 uur een informatie- en inspraakavond plaats
in de Koperen tuin (Paviljoenzaal), Prinsentuin 1 te Leeuwarden. Van deze bijeenkomst wordt
een verslag gemaakt. Naast deze bijeenkomst is het ook mogelijk om op de voorstellen
schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie in dat geval uiterlijk 27 oktober 2010 sturen naar
burgemeester en wethouders van Leeuwarden, sector Juridische en Veiligheidszaken, postbus
21000, 8900 JA Leeuwarden. U kunt ook reageren via de mail rslof@leeuwarden.nl of
mvdhelm@leeuwarden.nl.”
Wat is het verband tussen de conceptnota Bijzondere Wetten en onze buurtbijeenkomst? Naar
mijn mening o.a. het volgende voornemen van de gemeente: “Het voorstel is om van alle
coffeeshops, de openingstijd te beperken van 16.00 uur tot 01.00 uur, met dien verstande dat
er geen nieuwe of komende bezoekers worden toegelaten van 24.00 uur tot 01.00 uur.(…) De
gedachte hierachter is dat een beperktere periode van verkoop de verkoop kan ontmoedigen.
Met name voor minderjarigen kan (door)verkoop dan niet meer plaats vinden op momenten
waarop zij op school geacht worden te zijn (pag. 26 van de nota)”. Het voorstel is al eerder
eens besproken tijdens een buurtbijeenkomst. Omdat het toen nog zeer onzeker was of het
voorstel daadwerkelijk in de conceptnota Bijzondere Wetten zou worden opgenomen is toen
afgesproken het één en ander af te wachten. Er is toen door verschillende deelnemers aan de
buurtbijeenkomst wel opgemerkt dat het beperken van de sluitingstijden zou leiden tot meer
verkeer- en parkeeroverlast bij de coffeeshops, hetgeen lijnrecht staat op onze inspanningen.
De nota en brief worden als ingekomen stukken behandeld op de aanstaande vergadering. Het
lijkt me een goed idee om als buurtbijeenkomst te reageren op dit voornemen van de
gemeente.
Er zal tijdens de komende buurtbijeenkomst ook aandacht besteed worden aan (de
vorderingen m.b.t.) het Projectplan Pilot overlast coffeeshops 2010-2011 (de gemeentelijke
buurtgastheren).
Uitgenodigd voor de komende vergadering worden ook: wijkagent dhr. H. van der Veen, dhr.
J. Wijma (Senior Parkeercontrole), dhr. L. van den Burgt en, bij afwezigheid van mw. R. Slof,
mw. M van der Helm (dienst Algemene Zaken [JVZ] van de gemeente Leeuwarden) en mw.
C. van Hoorn (Programmaleider buurtopbouwwerk / Consulent Samenlevingsopbouw,
Welzijn Leeuwarden)
Graag tot volgende week maandag!
Met vriendelijke groet,
Maya‟s Grow VOF en haar vennoten, namens deze hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd,

Gerrit Jan ten Bloemendal (06-55194473)

