Stichting: 'gehorige cafés vroeger dicht'
vragen om een maatregel. Hoe
weten we anders dat deze dingen
spelen? Ik wil alles doen wat
mogelijk is. Maar mensen moeten
wel beseffen dat ze in het centrum
van een grote stad wonen.
Volledige stilte is geen optie."
Horecateam politie bij De Kneus in
2011.
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UTRECHT
HANS VAN DEN HAM EN INDRA JAGER

De Utrechtse Stichting tegen
Geluidsoverlast wil dat
burgemeester Van Zanen de
sluitingstijden van vijf horecazaken
vervroegt. De stichting wil dit omdat
de kroegen steevast voor overlast
zouden zorgen en meldingen bij de
politie niks zouden opleveren. De
kroegeigenaren weerleggen die
beschuldigingen.
De vijf horecazaken in de
binnenstad waar het om gaat, zijn
Stairway aan de Mariaplaats, Back
and Fourth aan de Loeff
Berchmakerstraat, café Otje en
café De Kneus aan de Nobelstraat
en eetcafé Stathe aan de
Rozenstraat. Voor hun deur zou
sprake zijn van dronkenschap,
vechtpartijen, lawaai en andere
overlast. De stichting wil dat ze op
vrijdag en zaterdag om 02.00 uur
sluiten en de rest van de week om
01.00 uur. Dit is conform de
sluitingstijden die eerder zijn
opgelegd aan luidruchtige
horecagelegenheden aan de
Amsterdamsestraatweg. De
stichting vraagt de burgemeester
om in te grijpen omdat 'melden en
klagen kennelijk niets uithaalt. Niet
bij de politie en niet bij de
gemeente'. Telkens als er
gecontroleerd wordt, is alles in orde
en daarna gaat het weer mis.

Moeilijk
Als Van Zanen gehoor geeft aan
het verzoek, heeft dat grote
gevolgen. Westbroek: ,,Als we in
het weekend om 02.00 uur dicht
moeten, krijgen we het moeilijk.
Maar er zijn ook zaken die
doordeweeks tot 04.00 uur open
zijn. Die kunnen de tent wel
sluiten."
Frank de Beus, uitbater van De
Kneus aan de Nobelstraat, vindt
het vreemd dat de stichting geen
contact heeft gezocht. Volgens
hem klopt er niets van de
beschuldigingen. De stichting
baseert zich op een overzicht van
2014 tot 2017 met meldingen van
overlast door de horeca in de
Utrechtse binnenstad. Maar
volgens De Beus komt 80 procent
van die meldingen rond de
Nobelstraat bij henzelf vandaan en
zijn er in 2017 veel minder
meldingen gedaan. ,,Onze
portieren leiden alles in goede
banen."
Ook mede-eigenaar Koen Duijs van
café Stathe en Back & Fourth heeft
nog niks van de stichting gehoord.
Zorgen maakt hij zich nog niet; de
zaken worden regelmatig door de
gemeente gecheckt. ,,Die
meldingen kunnen door iedereen
worden gedaan. Of ze gegrond zijn,
is een tweede."

Chrissie Westbroek, bedrijfsleider
van Stairway, schrikt als ze over
het verzoek hoort. ,,Ik hoop altijd
dat mensen met ons komen praten
en niet meteen de burgemeester
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