
NIEUW BELEID COFFEESHOPS

Doel

Centraal staat het spreiden van de coffeeshops
om zo de overlast verband houdend met de 
coffeeshops beter te kunnen bestrijden.



Meer preventief/randvoorwaardelijk

Beter reguleren dan verbieden

Ontmoedigen gebruik jeugdigen

Scheiding hard- en softdrugs



Dit betekent:

Strakke regels aan coffeeshop

Strengst gecontroleerde branche
(geen alcohol; geen jeugd; maximaal
500gr  voorraad; geen affichering;

Maximaal 5 gr per klant)

Met harde hand criminelen illegale
verkooppunten bestrijden

(aan deze kun je geen regels stellen)



Afgelopen periode

4 coffeeshop gesloten (Blue Dream in  procedure)

25 cafés gesloten dan wel geen vergunning
verleend

Meer dan 100 illegale verkooppunten
panden 

30 smart-, head, en growshop terug naar 17



Samengevat 3 problemen:

Illegaliteit

Voorraad/toelevering/achterdeur

Spreiding



Overlast bestrijden door spreiding

8 shops blijven in centrum en

7 verspreiden welke:

Woonwijken

Boten

Geconcentreerde plekken



Grote gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
coffeeshopeigenaren

Packagedeal (met name 
onderdeel handhaving)

Individueel aanspreekbaar op 
naleving regels



Criteria locaties

uit oogpunt ruimtelijke ordening toelaatbaar;

geen aantasting woon- en leefklimaat/gevaar aantasting 

openbare orde;

niet nabij locaties waar jeugd samenkomt (scholen e.d.);

vestiging bij invalsweg naar de stad;

voldoende parkeergelegenheid alsmede 

beveiliging/toezicht om overlast voor omgeving te 

voorkomen
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Tijdelijke locatie

Zoekgebied

1. Black Widow (Bosscherweg)
2. Fantasia (St. Annalaan).

Brusselseweg (spoordijk

Definitieve locatie



Francois de Veyestraat

Zoekgebied

Tijdelijke locatie

Definitieve locatie

1. Cool Running (Brusselsestraat)
2. Blue Dream (Scharnerweg)
3. Slow Motion (Bourgognestraat)



Köbbesweg

Zoekgebied

Tijdelijke locatie

Definitieve locatie

1. Mississippi (Wilhelminakade)
2. Smokey (Wilhelminakade)
3. Smurf (Hoogbrugstraat)



Tijdelijke voorziening (aanloopperiode):

goede bewegwijzering voorkomt zoekverkeer





Problemen voortgang

• Köbbesweg: aanwezigheid dassenburcht
moeten zoeken nieuwe tijdelijke locatie

• Fr. De Veyestraat: was mogelijk fijnstofproblemen

• Brusselseweg: relatie met België; verwerving terrein





• Inrichting coffeeshops nieuwe stijl:

Aanpassing gebouwen aan nieuwe regels tabakswet
(roken en niet rokersgedeelte)

Aanpassing gebouwen overlast vermindering
(toegangscontrole systeem)

Aanpassing gebouwen aan moderne eisen horecazaak
(voldoende toiletten; mogelijkheid kopen drank
en hapje te eten)

Problemen voortgang




