MAYA’S GROW VOF
KOFFIESHOP DE OS
KORFMAKERSSTRAAT 2
8911 LA LEEUWARDEN
telefax: 058 – 2127792
E-mail: deos@xs4all.nl

Verslag
Bijeenkomst bewoners en ondernemers van de Korfmakersstraat, Heerestraat en
Ciprianussteeg te Leeuwarden
Donderdag 11 mei 2010, 10.00 – 11.00 uur, Koffieshop De Os.

1. Opening.
2. Wie is wie? Presentielijst. Berichten van verhindering.
Aanwezig: H. Wolbers (The Society Shop), M. Yettefti (bewoner), L. van den Burgt
(Gemeente Leeuwarden, JVZ), J. Wijma (Senior Parkeercontrole), O.A.K. Bosch
(Senior Parkeercontrole), H. Esposito (buurtgastvrouw namens Coffeeshop Miami), B.
Dijkstra (bewoner en buurtgastheer), H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent), H.
Frees (Koffieshop De Os, notulist), P. Keulen (Koffieshop De Os), O. Grandia, Y.
Westerman (buurtgastheren namens Koffieshop De Os) en G.J. ten Bloemendal
(Koffieshop De Os, vergadervoorzitter).
Berichten van verhindering: L. van der Meer (bewoner), E. Jonker (Eindeloos),
Douwe en Ypie (Bij Ûs), M. Baddouri (buurtgastheer namens Coffeeshop Miami), P.
Wijnsma (Sportstudio Body Shape), H. van der Meijden (Smoothy Point).
3. Verslaglegging, verslag 15-04-2010.
Het verslag is gemaakt op basis van de aantekeningen van H. Frees en uitgewerkt
door G.J. ten Bloemendal. Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
volgende vergadering. Het verslag van 15-04-2010 is zonder enige wijziging door de
aanwezigen goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken.
 E-mail van E. Jonker: Buurtgastheren is een geweldig initiatief; overlast merkbaar
minder. Afzegging voor deze vergadering en verzoek om een volgende vergadering ’s
avonds te houden. Daarnaast de opmerking dat voorzieningen als bijvoorbeeld
bloembakken en paaltjes ook eventueel gefinancierd kunnen worden uit het
Ondernemerfonds Leeuwarden, maar dan moeten we wel een stratenvereniging
worden. Jonker is voorzitter van Netwerk Coltrane (ondernemersnetwerk voor de
binnenstad).  ‘Buurtgastheren’ tegen overlast bij coffeeshops, Leeuwarder Courant,
pag. 9. 01-05-2010
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Het Wijkpanel Binnenstad heeft
ook mogelijkheden om zaken te regelen. De buurtvergadering kan zich ook aansluiten
bij de winkeliersvereniging. De gemeente moet eerst toestemming geven voor paaltjes
en/of bloembakken; financiering kan dan gebeuren vanuit een fonds.
G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Zoekt uit of we ons aan kunnen sluiten bij
een bestaande vereniging of dat/hoe we zelf een vereniging kunnen opzetten.
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5. Buurtgastheren: overzicht (filmpje, foto’s, mondeling verslag en cijfers),
evaluatie en “hoe nu verder?”
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Vertoning van het filmpje over de
buurtgastheren gemaakt door Jacek Trzcińki (filmregisseur Videofilmproducties.nl en
werkzaam bij Coffeeshop Miami).
B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Vertelt over zijn ervaringen. Het helpt echt;
ook tegen (minderjarige) (hang-)jongeren. Het zijn niet allen klanten van de
coffeeshops, maar ook veel mensen voor winkels op de Voorstreek. Van deze mensen
krijgt hij ook relatief veel weerstand. Wel van belang is dat het project nog even
doorgaat, want op avonden dat er geen buurt gastheren zijn, verslapt het wel. Van de
ongeveer 100 mensen die hij wegstuurt, zijn er 2 à 3 die agressief reageren.
Y. Westerman (buurtgastheer namens Koffieshop De Os): Alleen het feit dat de
buurtgastheren er staan, zorgt ervoor dat mensen goed gaan parkeren.
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): We hebben de vorige keer
geconstateerd dat zowel coffeeshopbezoekers als winkelbezoekers hier even ‘kort’
(fout) willen parkeren. Is er back-up voor de buurtgastheren?
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Ja, ze werken altijd in koppels en hebben
een rechtstreeks 06-nummer van de wijkagent. Daarnaast worden de buurtgastheren
vermeld in de briefings van de politie.
Als dit project een half jaar verder is welk een ‘constructie’ (vorm) geven we er dan
aan? Bonnie (Dijkstra, buurtgastheer namens de bewoners) kan niet ‘eeuwig’
vrijwilliger zijn. Nemen De Os en Miami op den duur samen een buurtgastheer in
dienst? Nemen we als buurt(-vereniging) een buurtgastheer in dienst? En hoe ziet de
gemeente dit? Is het een zaak van de coffeeshops of van de buurt? Worden de (alle)
coffeeshops straks verplicht buurtgastheren aan te nemen middels het (nog te
evalueren) coffeeshopbeleid?
H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent): Kan geen uitspraken doen over het
toekomstige coffeeshopbeleid, maar zegt wel dat coffeeshops zelf de overlast zoveel
mogelijk moeten beperken.
B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Alle Leeuwarder coffeeshops verenigen en
van daaruit een preventieplan ter voorkoming van overlast bedenken?
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Coffeeshops dienen zelf verkeer- en
parkeeroverlast te voorkomen. Dit is specifiek opgenomen in de APV. Interne reacties
bij de gemeente Leeuwarden over dit project zijn zeer positief. Ook de betrokkenheid
en de positieve benadering van de buurtbewoners is positief en kan de
verantwoordelijkheid verbreden. Het opleggen van buurtgastheren aan coffeeshops
kan de gemeente nu niet. Ook niet voor cafés. In Leeuwarden is dit nog niet in beleid
geregeld.
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H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent): Constateert wel dat overlast door
coffeeshops een hot item is in Leeuwarden op dit moment en dat dit in de toekomst wel
eens ‘strak’ geregeld kan gaan worden.
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Wil wel een bijeenkomst voor alle
coffeeshops in Leeuwarden organiseren (mocht dit nodig zijn), maar kan niet
garanderen dat al deze ondernemers daadwerkelijk reageren en komen naar zo’n
bijeenkomst.
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Over mogelijke vervolgprojecten
kan de gemeente nu nog niks zeggen. Het is een gezamenlijk keus van de
buurtbewoners en de ondernemers hier of het project van de buurtgastheren een
specifieke zaak van de beide coffeeshops wordt of een project van de gehele buurt
blijft. Pas na de evaluatie van Bijzondere Wetten (o.a. het coffeeshopbeleid) door de
gemeenteraad kan er iets over overlastpreventie opgenomen worden in het toekomstig
coffeeshopbeleid, bijvoorbeeld dat dan wel bepaald wordt dat overlastpreventie (door
buurtgastheren) expliciet een project (taak) voor coffeeshops is. In Alkmaar
bijvoorbeeld is een stichting voor portiers in de horeca later een commercieel bedrijf
geworden. Met betrekking tot de buurtgastheren ‘nu’: hou het bij jezelf.
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Het maakt een groot verschil of je zoals
nu met een vrijwilliger uit de buurt werkt (Bonnie) of dat je iemand in dienst hebt als
buurtgastheer.
H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent): Als het op handhaving aankomt, kan
alleen de coffeeshop aangesproken worden op de overlast (bestuurlijke sancties).
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): De gemeente heeft op dit moment
geen middelen om dit project buurtgastheren te financieren. Als er echter een voorstel
komt voor een zogenaamde ‘pilot’ voor dit jaar (met een kostenraming) zou dit in het
kader van de evaluatie van het coffeeshopbeleid voorgelegd kunnen worden (aan de
gemeenteraad?).
6. Mogelijke overige oplossingen: incidenteel en/of structureel.
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Hoe zit het met de paaltjes en
eenrichtingsverkeer e.d.?
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Dat zit nog even in de wacht omdat
de desbetreffende collega van Verkeer die daar over gaat langdurig ziek is geweest.
De volgende vergadering zal hierover uitsluitsel gegeven worden.
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Kan de plek naast het Provinciehuis ook
visueel afgebakend worden als niet-parkeren-plek? Is dat mogelijk?
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Gaat na de vergadering nog even
bekijken of dit mogelijk is. Nog een opmerking over een vraag in de vorige
vergadering: Er is in deze buurt geen ruimte voor ondergrondse vuilcontainers; er
wordt door de gemeente wel gekeken naar publieke afvalbakken.
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7. Rol van ondernemers en buurt, politie, parkeerbeheer, gemeente en provincie.
B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Merkt op dat de buurtgastheren veel
respect krijgen dit in tegenstelling tot parkeerwachters en politie.
H. Wolbers (The Society Shop): Moet je de winkels van de Voorstreek er ook bij
betrekken?
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Voor de volgende keer is het een
idee om de winkeliers (zoals, Poort, Maxx en Intertoys) van de Voorstreek ook uit te
nodigen. Het is in ieder geval goed ze te laten weten dat we hier mee bezig zijn om zo
te kunnen aftasten hoe ze er tegenover staan.
J. Wijma (Senior Parkeercontrole), O.A.K. Bosch (Senior Parkeercontrole):
Parkeercontroles: Toezichthouders en (senior) controleurs lopen in hetzelfde uniform,
maar de toezichthouders zijn niet bevoegd bekeuringen uit te delen. Daarnaast is het
juridisch niet mogelijk om kort fout parkerende bestuurders te bekeuren.
Y. Westerman (buurtgastheer namens Koffieshop De Os): Kan er een keer een
parkeercontroleur meelopen met buurtgastheren?
J. Wijma (Senior Parkeercontrole), O.A.K. Bosch (Senior Parkeercontrole): Dit
verzoek wordt meegenomen. [Na de vergadering wordt afgesproken dat iemand van
Parkeercontrole zaterdag 22-05-2010 aanwezig zal zijn om de Buurtgastheren te
ondersteunen.]
H. Wolbers (The Society Shop): Wat doet Stadstoezicht?
J. Wijma (Senior Parkeercontrole), O.A.K. Bosch (Senior Parkeercontrole): Houden
toezicht, melden zaken, maar bekeuren niet: ze krijgen wel steeds meer bevoegdheden.
8. Hoe nu verder? Buurtvereniging?
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Voorstel om in juni weer een bijeenkomst
te organiseren op een avond (meerdere verzoeken hierom gehad): dinsdag 15 juni
2010, 19.00 uur wordt door alle aanwezigen geprikt als volgende vergaderdatum.
9. Rondvraag.
H. van der Veen (Politie Fryslân, wijkagent): Vraagt naar de precieze tijden
wanneer de buurtgastheren aanwezig zijn.
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os): Donderdag 17.00 – 22.00 uur, vrijdag
16.00 – 21.00 uur en zaterdag 14.00 – 21.00 uur.
 P. Keulen (Koffieshop De Os): Parkeerplaatsen voor kort parkeren? Geen
functioneel idee meent de vergadering.
J. Wijma (Senior Parkeercontrole), O.A.K. Bosch (Senior Parkeercontrole): De
buurtgastheren zijn een goed initiatief en scheelt Parkeercontrole in het werk.
O. Grandia, (buurtgastheer namens Koffieshop De Os): De lokale zwerver stelt zich
strategisch op in de Korfmakersstraat en vraagt aan de passerende (naar de shops
lopende) automobilisten om een kleine bijdrage.
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M. Yettefti (bewoner): Bezoekt de vergadering als buurtbewoner en wil graag meer
duidelijkheid omtrent het parkeren voor bewoners.
L. van den Burgt (Gemeente Leeuwarden, JVZ): Informeert morgen tijdens een
overleg waarbij ook de Provincie aanwezig is wat er gaat gebeuren met de
parkeergarage behorende bij het Provinciehuis.
B. Dijkstra (bewoner en buurtgastheer): Is van mening dat eenrichtingsverkeer (van
de Voorstreek naar de Tweebaksmarkt) in de Korfmakersstraat de prioriteit heeft.
J. Wijma (Senior Parkeercontrole), O.A.K. Bosch (Senior Parkeercontrole): Dit is in
het verleden al eens eerder aan de orde geweest en toen is het niet doorgegaan.
 G.J. ten Bloemendal (Koffieshop De Os, vergadervoorzitter): Bedankt iedereen
voor deelname en inbreng.
10. Einde.
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