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Veiligheid in het geding door marketeers en bedelaars

Den Haag: 20 september 2010

Geachte College,
Namens de gezamenlijke ondernemers uit de Haagse binnenstad vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Sinds enige tijd ondervinden veel ondernemers steeds meer overlast van zowel straatverkopers als bedelaars.
Beide groepen houden er behoorlijk agressieve benaderingsmethoden op na en dit heeft tot gevolg dat
veel (potentiële) klanten niet meer bij etalages stil durven staan en zo snel mogelijk doorlopen naar een rustiger
gebied. De terugkeerkans van de consument naar de binnenstad neemt hierdoor zeker af.
De gebieden waar de meeste overlast plaatsvindt zijn Citycenter, Pleinkwartier, Turfmarkt en de Hoogstraat e.o.
Sinds 1 januari 2010 zijn de verordeningen rond straatverkoop uit de APV verdwenen. Straatverkopers hoeven dus
geen vergunningen meer aan te vragen (terwijl de ondernemers dat wel moeten doen als ze een uitstalling of
reclamebord op straat willen zetten). Bedelen was al eerder uit de APV geschrapt. Recent is in omliggende gemeenten
het verbod op de bedelarij in hun APV opgenomen, we kunnen wachten op de aanzuigende werking die dit geeft als
het in Den Haag niet strafbaar is.
In de diverse gebieden zijn KVO-trajecten in gang gezet om de veiligheid in de winkelgebieden voor zowel bezoekers
als ondernemers te verbeteren. De veiligheidsbeleving op straat neemt substantieel af naarmate men meer
lastiggevallen wordt. Tevens is het schrappen van het blowverbod, en het toenemend gebruik van geestverruimende
sigaretten, debet aan het gevoel van onveiligheid op straat.
Wij verzoeken u daarom dringend om de verordeningen die zijn geschrapt, zo snel mogelijk weer in de APV op te
nemen, zodat de politie en het Handhavingteam de overlast daadkrachtig kunnen aanpakken.
Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,

R. Bakker
voorzitter
CC: Gemeenteraad
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