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1. Onderzoek Veilig Uitgaan in de Oude Haven 

In september 2012 is in Rotterdam Oude Haven het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) van 
start gegaan. De KVU is een onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente 
Rotterdam en is een hulpmiddel om structureel te gaan samenwerken op het gebied van veilig 
uitgaan. In dit project werken partijen als horecaondernemers, bewoners, politie en de gemeente 
Rotterdam Centrum aan afspraken en maatregelen die de veiligheid in de Oude Haven bevorderen.  
Overleg en afstemming over dit project vindt plaats in de Beheercommissie Oude Haven. Tevens is 
een afzonderlijke projectgroep KVU Rotterdam Oude Haven samengesteld, bestaande uit een 
vertegenwoordiging van alle betrokken partijen. De projectgroep KVU Rotterdam Oude Haven heeft 
al een aantal gegevens op een rij gezet, welke gelden als een zgn. 0-meting voor dit project. Deze 
gegevens hebben betrekking op de objectieve en subjectieve veiligheidsbeleving in de Oude Haven.  
 
In 2012 en begin 2013 zijn gegevens verzameld en geanalyseerd vanuit de gemeente en de politie en 
is er een schouw geweest van het openbaar gebied Oude Haven. Ook is in maart 2013 een verslag 
gemaakt van ingestelde interviews met sleutelfiguren. Medio 2013 wordt nog een bewonersenquête 
en een enquête uitgaanspubliek ingesteld.  
       
Het projectgebied KVU Rotterdam Oude Haven is in onderstaande plattegrond weergegeven.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geformuleerde doelstellingen van gezellig en veilig uitgaan en wonen worden binnen dit deel van 
het gebied geïntegreerd.  
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2. Samenvatting enquête horecaondernemers Oude Haven 

 

Dit verslag betreft een analyse van de in april 2013 ingestelde enquête horecaondernemers in het 
gebied Oude Haven. Het betreft in totaal 15 horecaondernemers met een respons van 100%. Uit de 
enquête blijkt dat vrijwel alle bedrijven op zaterdag de meeste bezoekers hebben, er zijn dan volgens 
de ondernemers ruim 2000 personen aanwezig. Ook op de vrijdag is het nog erg druk, dan zijn er nog 
altijd plm. 1600 personen. De ondernemer van de discotheek geeft aan, dat het op maandag net zo 
druk is als op zaterdag (800 personen). In de zomer blijkt het 2x zo druk te zijn als in de winter. 
 
Slechts 9% van de horecaondernemers voelt zich de afgelopen 12 maanden wel eens onveilig in het 
eigen bedrijf. Dit is erg positief en ligt ver beneden het landelijk gemiddelde van 20%. De 
ondernemers voelden zich gemiddeld 3x per jaar onveilig in het bedrijf, vooral tijdens het afsluiten 
van de horecagelegenheid. Verder bleek dat 36% van de ondernemers zich onveilig voelden in de 
omgeving van hun bedrijf, dit is wat hoger dan het landelijk gemiddeld van 30%. 
 
Als gekeken wordt naar de daadwerkelijke bedreiging in de eigen horecagelegenheid, dan is dat 9%. 
Deze bedreiging bestond voornamelijk uit verbaal geweld (70%) en in mindere mate uit fysiek geweld 
(20%) en intimidatie (20%). In de horeca kwamen ook incidenten voor die het gevoel van veiligheid 
van personeel en ondernemers verkleinen. Vechtpartijen, bedreigingen, intimidatie en vernielingen 
kwamen hierbij als meest genoemde incidenten naar voren. De kans om slachtoffer te worden van 
geweld is volgens de ondernemers gelijk gebleven (50%) of toegenomen (33%). 
  
Overlast door drankgebruik in de omgeving komt volgens de ondernemers relatief vaak voor (73%), 
overlast door drugsgebruik aanzienlijk minder (27%). Bijna de helft van de horecaondernemers geeft 
aan, dat in de omgeving van hun bedrijf vaak/soms overlast is van schelden, discriminatie en seksuele 
intimidatie. Ook vechtpartijen, bedreiging en mishandeling komen soms voor (5-25 keer). Het met 
enige regelmaat voorkomen van geweld en agressie, bedreiging en intimidatie kan gezien worden als 
een signaal voor de sfeer in het uitgaansgebied.  
 
Als grootste probleemveroorzakers wordt door 36% van de respondenten aangegeven, dat dit wordt 
veroorzaakt door jonge mannen van niet-Nederlandse afkomst. Daarnaast door dronkenlui en 
hooligans (ieder 18%) en in nog mindere mate studenten. Overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik 
wordt door een kleine groep ondernemers als oorzaak van de problemen in het gebied aangegeven. 
 
Van de horecagelegenheden met nachtvergunning werken er vier met portiers (57%). Zij hebben 
allen het diploma Horecaportier, voor ¾ deel aangevuld met een beveiligingspasje en diverse 
trainingen/cursussen. De helft heeft een EHBO of BHV diploma. De meeste ondernemers maken 
gebruik van de horecatelefoon en beschikken over een knoppenblok van de gemeente, hoewel 
enkele horecaondernemers het bestaan niet weet van de horecatelefoon en ook niet de beschikking 
heeft over een knoppenblok. 
 
Het overgrote deel (73%) van de cafés, bars en discotheek hanteren huisregels voor toelating van 
uitgaanspubliek. Deze huisregels worden voornamelijk door de horecaondernemers bepaald door 
gedrag, alcohol- en drugsgebruik van de bezoekers. Dat kunnen huisregels zijn van de Koninklijk 
Horeca Nederland (KHN) en/of eigen huisregels. 
 
De ondernemers geven aan zeer positief te staan tegenover een collectieve horecaontzegging (CHO) 
en een gebiedsontzegging (beiden 91%). 
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Alle horecaondernemers met een nachtvergunning streven naar een bepaalde mix van bezoekers in 
hun bedrijf. Men richt zich vooral op wat jonger publiek en studenten. Bij de selectiecriteria voor 
toelating tot de horeca wordt vooral gekeken naar gedrag, alcohol- en drugsgebruik en leeftijd.  
 
Over de contacten met de brandweer zijn de ondernemers over het algemeen (81%) tevreden tot 
zeer tevreden. Als reden wordt opgegeven de goede communicatie en het effectief werken van de 
brandweer. Ook wordt als positief ervaren dat de brandweer een kans tot verbetering geeft. Bij de 
brandpreventieve maatregelen wordt goed gekeken naar het vrijhouden van nooduitgangen, 
blusmiddelen, jaarlijkse controle brandveiligheidsinstallatie en het legen van prullen- en asbakken. 
Aan trainingen/instructie personeel en brandveilige inrichting kan nog wat verbeterd worden.  
 
Horecaondernemers uit de Oude haven zijn zeer tevreden (91%) over het contact met de politie. 
Gemiddeld hadden deze bedrijven wekelijks contact met de politie, soms zelfs iedere dag. Het meest 
ging het over een vechtpartij (36%) of het overdragen van personen aan de politie (27%). Daarnaast 
over het gedrag van bezoekers, het doen van aangifte en overmatig alcoholgebruik (18%). Vooral de 
laatste 2 jaar is er intensief contact met de ondernemers, wat als zeer positief wordt ervaren. 

Ondernemers hebben in de omgeving van hun bedrijf vooral last van wildplassen (64%), vervuiling 
van het openbaar gebied (45%), vernieling van straatmeubilair en fietsendiefstal (beiden 45%). 
 
Slechts 27% van de ondernemers vindt dat het gebied Oude Haven voldoende wordt schoongemaakt, 
63% vindt de schoonmaak matig tot onvoldoende. Qua onderhoud en reparaties geeft 36% aan dit 
voldoende te vinden of niet te weten. Ruim de helft vindt het onderhoud matig tot onvoldoende.  
De verlichting rondom de horecagelegenheden vindt ruim de helft (56%) in orde. 

Als een probleem op gebied van veiligheid geven ondernemers aan, dat er onvoldoende zichtbaar 
politie is (29%), vooral tijdens sluitingstijden. Het grootste probleem wordt veroorzaakt door groepen 
jongeren die in de Oude Haven rondhangen of geweigerd zijn. Overmatig alcoholgebruik wordt door 
de ondernemers gelieerd aan groepen jongeren die indrinken. 
 
De horecaondernemers geven aan, dat 2/3 deel behoefte heeft aan overleg met één of meerdere 
partijen over de veiligheid in het uitgaansgebied. Meer dan de helft (55%) geeft aan overleg te willen 
hebben met andere ondernemers, de gemeente en de politie.    
 
Tenslotte geven horecaondernemers aan, dat het aanbod en de variatie van diverse bedrijven als het 
meest gezellige wordt gevonden in he Oude Haven. Met name de gezellige terrassen, de goede sfeer 
en relatief weinig problemen zorgen voor een aantrekkelijk gebied.  
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3. Inleiding verslag enquête horecaondernemers  
 
Dit verslag betreft een analyse voorzien van conclusies en aanbevelingen van de in  
april 2013 ingestelde enquête horecaondernemers in het gebied R’dam Oude Haven.  

 

Als onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Rotterdam is in het kader van de 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) een onderzoek verricht naar de veiligheidssituatie in het 
uitgaansgebied Rotterdam Oude Haven. Er zijn in 2012 en begin 2013 al verschillende onderzoeken 
ingesteld en daar is afzonderlijk verslag van gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn een schouw van het 
openbaar gebied Oude Haven en interviews met sleutelfiguren. Medio 2013 komen er nog andere 
veiligheidsonderzoeken in de Oude Haven, zoals het instellen van een bewonersenquête en een 
enquête uitgaanspubliek.  

 

De centrale vraag van dit onderzoek is: Hoe veilig is het uitgaansgebied Oude Haven volgens de 
horecaondernemers. Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende 
onderzoeksvragen:  

 

 Voelen horecaondernemers en hun personeel zich veilig tijdens hun werk 
in de horecagelegenheden van de Oude Haven 
 

 Voelen horecaondernemers en hun personeel zich veilig tijdens hun werk  
in de omgeving van hun horecagelegenheden van de Oude Haven? 
 

 Welke maatregelen hebben horecaondernemers getroffen om de veiligheid voor hen en 
het personeel te vergroten? 
 

 Wat is voor het uitgaangebied Oude Haven het grootste probleem op het gebied van 
veiligheid?  

 

 

 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk vier (4) wordt ingegaan op de beleving van horecaondernemers en hun medewerkers 
van de veiligheid in de Oude Haven.  
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4.  Resultaten enquête horecaondernemers 
 
Als onderdeel van de veiligheidsanalyse KVU Oude Haven is het belangrijk dat de 
horecaondernemers uit dit gebied beschrijven wat zij ervaren en meemaken in het uitgaansgebied. 
Daarom is in april 2013 een enquête uitgezet bij de horecaondernemers in de Oude Haven.  
De enquête is opgesteld door het CCV en door de Beheercommissie en werkgroep KVU Oude haven 
goedgekeurd, nadat enkele correctie door hen zijn aangebracht.  

 
De enquête horecaondernemers bestaat uit diverse onderwerpen, zoals: 

- Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties 

- Maatregelen over de veiligheid in en om het bedrijf 

- Toelating en ontzeggingsbeleid 

- Inrichting en meubilair 

- Verdediging en Beveiliging 

- Huisregels en afspraken  

- Samenwerking politie 

- Beheer openbare ruimte 

 

Hieronder worden de ideeën en meningen van de ondernemers over veilig uitgaan uiteengezet. Van 
de totaal 15 horecaondernemers die in De Oude Haven zijn gevestigd, hebben 11 ondernemers de 
vragenlijst ingevuld. Hierbij bleek dat 3 ondernemers eigenaar waren van meer dan één bedrijf, maar 
de enquête wel hadden ingevuld voor de verschillende bedrijven. Daarmee haalt de enquête een 
respons van 100% en kan gesteld worden dat de uitslag hiervan representatief voor alle 
horecaondernemers in de Oude Haven. Dit zeer hoge percentage is mede tot stand gekomen, 
doordat de enquêtes door de horeca-coördinator van de gemeente persoonlijk zijn uitgedeeld aan de 
horecaondernemers en ook weer persoonlijk zijn opgehaald. Omdat het hier gaat om een beperkt 
aantal respondenten is het niet mogelijk significante verschillen tussen het type bedrijven vast te 
stellen. Mogelijke verschillen die in dit hoofdstuk naar voren komen kunnen op toeval berusten, 
maar kunnen wel een indicatie van ontwikkelingen weergeven. 
  

4.1 Algemene vragen 
Het grootste deel van de horecaondernemers biedt een vorm van eetcafé/bar (4) als horecaproduct. 
Deze restaurants fungeren na etenstijd ook als café/bar. Een ander deel heeft een bar/café (4), 
waarvan één de studentensociëteit is. Er zijn twee bedrijven die enkel als restaurant zijn ingericht en 
tenslotte is er één discotheek.  

Figuur 4.0  Horecaondernemers naar type bedrijf 
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27% van de bedrijven heeft een vloeroppervlakte van meer dan 200 m2, terwijl 45% van de 

ondervraagde bedrijven over vloeroppervlakte beschikt van 60 tot 170 m2. De discotheek vormt 

daarmee een uitzondering en heeft een vloeroppervlakte van 800 m2. In bijna de helft van de 

bedrijven (46%) zijn 15 tot 22 personen werkzaam. In bijna 1/5 deel van de bedrijven (18%) zijn 30 

tot 40 personen werkzaam. De vergroting in grondoppervlak loopt parallel met de uitbreiding van het 

personeelsbestand.  

De discotheek heeft op zaterdag en maandag het grootste bezoekersaantal per avond/nacht (800), 

hoewel volgens opgave een bar/eetcafé ook een groot aantal bezoekers kende op de vrijdag en 

zaterdagavond/nacht (650-750). Vrijwel alle bedrijven hebben op zaterdag de meeste bezoekers, 

maar ook op de vrijdag is dit aantal vrij hoog. Enkele bedrijven gaven aan, dat de bezoekersaantallen 

tijdens de zomerperiode 2x zo hoog zijn. Op zondag is het opvallend rustig in de Oude Haven.  

De studentensociëteit heeft alleen bezoekers op woensdag, want die dag is hij open. 

 Figuur 4.1    Aantal bezoekers per dag in de horeca     Figuur 4.2     Bezoekers per horecagelegenheid  

 
 
 

4.2 Veiligheidssituatie ondernemers 
 
De ondernemers is gevraagd naar hun gevoel van veiligheid en het zich voordoen van onveilige 
situaties tijdens het werk. Het betreft hier zowel de veiligheid in het eigen bedrijf als de veiligheid in 
de directe omgeving van het bedrijf (het uitgaansgebied). 
Onveiligheidsgevoelens van ondernemers, bedrijfsleiders of werkzaam personeel kunnen zich 
voordoen in het bedrijf of in de directe omgeving van het bedrijf. Uit de enquête komt naar voren dat 
slechts 9% van de ondernemers en personeel zich onveilig voelen in het eigen bedrijf in de afgelopen 
12 maanden. Dit is erg positief en ligt ver beneden het landelijk gemiddelde van 20%. 
 
       Tabel 4.3   Onveiligheid in de horeca Oude Haven            Tabel 4.4   Onveiligheid in de horeca landelijk 

                   

Dag 
Schatting aantal bezoekers in de 
horeca (van-tot) 

Donderdag 30 - 50 - 200 - 300 

Vrijdag 50 - 100 - 150 - 180 - 400 - 650  

Zaterdag 50 - 100 - 150 - 350 - 750 - 800 

Maandag 
(disco) 

800 
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De ondernemers van de bars/cafés/discotheek die zich onveilig voelden in het bedrijf maakten dit 
het afgelopen jaar gemiddeld zo’n 3 keer mee. De onveiligheidsgevoelens van de 
horecaondernemers deden zich vooral voor tijdens afsluiten van de horecagelegenheid en (in 
mindere mate) tijdens de openingsuren.  
Opvallend is, dat de ondernemers van horecagelegenheden met de meeste bezoekers aangeven 
geen enkele onveiligheidsgevoelens te kennen en dat het ook niet voor komt. 
 
Verder komt uit de enquête naar voren, dat 36% van de ondernemers of het personeel zich onveilig 
voelt in de omgeving van het bedrijf. Dat is wat hoger dan het landelijk gemiddeld van 30%.  
 
 
      Tabel 4.5  Onveiligheid in omgeving Oude Haven        Tabel 4.6  Onveiligheid in omgeving landelijk  

 

                                                                 
         
                               
Als gekeken wordt hoeveel ondernemers of personeel daadwerkelijk bedreigd is, dan blijkt dit 27% te 
zijn, dus 73% is nooit bedreigd (fysiek of verbaal) geweest en dat is voor het uitgaansleven een goede 
score. De bedreiging vond plaats voor 9% in het eigen bedrijf en 18% in de directe omgeving van het 
bedrijf. De daadwerkelijke bedreiging bestond vooral uit verbaal geweld (70%). Fysiek geweld (20%) 
en intimidatie (20%) wordt aanzienlijk minder genoemd. De ondernemers gaven aan dat de kans om 
slachtoffer te worden van geweld het afgelopen jaar gelijk is gebleven of wat is toegenomen.  
                          
                    Tabel  4.7    Horecaondernemers en personeel daadwerkelijk bedreigd  
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4.2.1 Incidenten 
Bepaalde incidenten die het gevoel van veiligheid kunnen beïnvloeden kwamen in het afgelopen jaar 
ook in de bedrijven voor. Vechtpartijen, bedreiging, intimidatie en vernielingen zijn hierbij de meest 
genoemde incidenten. Horecaondernemers gaven aan, dat het afgelopen jaar de hieronder staande 
situaties in het bedrijf hebben voorgedaan. 
 
Tabel 4.8  Situaties die in de horecagelegenheid voorkomen 

 
 
 

4.2.2 Overlast 
Ondernemers is gevraagd, hoe vaak zij in de omgeving van het bedrijf in de afgelopen 12 maanden 
overlast hebben ondervonden door drank- en of drugsgebruik. Hoewel drankverstrekking een 
basisfunctie is van het horecabedrijf kan het (overmatig) gebruik van drank leiden tot gedrag dat 
overlast veroorzaakt voor anderen. Dit gedrag kan mede van invloed zijn op onveiligheidsgevoelens 
van het werkzame personen in het horecabedrijf. Bijna ¾ deel (73%) van de horecaondernemers in 
dit onderzoek laat weten soms overlast te ondervinden door drankgebruik in de omgeving van het 
bedrijf. Minder ondernemers ervaren soms overlast door drugsgebruik, maar in totaal treft deze 
overlast toch 27% van de bedrijven. 
 
Figuur 4.9  Ervaren overlast door drankgebruik          Figuur 4.10  Ervaren overlast door drugsgebruik 
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4.3 Veiligheid in het openbaar uitgaansgebied  
 
Gevraagd is aan de ondernemers, hoe zij tegen de sfeer in het uitgaansgebied aankijken. Komen naar 
hun mening voorvallen en incidenten voor in de openbare ruimte die het veiligheidsklimaat 
beïnvloeden. De meest genoemde voorvallen en incidenten betreft schelden (43% vaak + 28% soms + 
29% bijna nooit). Opvallend is, dat ondernemers ook relatief veel te maken hebben gehad met 
vormen van discriminatie en seksueel geweld/intimidatie in het uitgaansgebied. De restaurants en 
eetcafés zonder nachtfunctie zijn hier buiten beschouwing, zij geven aan dat de hieronder genoemde 
incidenten niet voor hen van toepassing zijn (zie figuur 4.11). 
 
 Figuur 4.11    Incidenten en voorvallen in het uitgaansgebied             

 
 
Het veel voorkomen van scheld- en vechtpartijen, bedreiging en seksueel geweld of intimidatie kan 
gezien worden als een signaal voor de sfeer in het uitgaansgebied. Het zijn zaken die de gevoelens 
van veiligheid van ondernemers, werknemers en uitgaanspubliek negatief kunnen beïnvloeden.  
 
Tenslotte is aan de horecaondernemers gevraagd naar wat volgens hen de grootste 
probleemveroorzakers zijn. Hieronder is een sfeerbeeld weergegeven, waarbij de grootte van de 
letters de grootte van het probleem aangeven. 
 
Figuur  4.12    Sfeerbeeld door horecaondernemers weergegeven 
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Jonge mannen van niet–Nederlandse afkomst (36%), dronkenlui (18%), hooligans (18%) en in 
mindere mate studenten en jongeren in het algemeen, zijn de veroorzakers van de grootste 
problemen in verband met de veiligheid in het uitgaansgebied Oude Haven.  
Een kleine groep ondernemers noemt overmatig alcoholgebruik (18%) en drugsgebruik (18%) als 
oorzaak van de problemen in het uitgaansgebied. 
 
 

4.4 Veiligheidsmaatregelen in en om het bedrijf 
 
Er worden door de ondernemers verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid in de 
onderneming te verbeteren. Achtereenvolgens komen aan de orde: controle op de toegang tot het 
bedrijf, inrichting, verdediging en beveiliging, huisregels en tot slot de brandveiligheid.  
 

4.4.1 Controle op de toegang tot het bedrijf 
Toegangscontrole in de vorm van detectiepoortjes vindt plaats bij twee ondernemers van grote 
horecagelegenheden. Van de horecagelegenheden (bars/cafés, eetcafés, discotheek) met een 
nachtvergunning maken 4 ondernemers gebruik van de diensten van een of meerdere portier(s).  
Als ondernemers een portier in dienst hebben, dan is dit altijd in het weekend en een enkele 
ondernemer geeft aan altijd een portier in dienst te hebben. In de meeste gevallen beschikken de 
portiers over kwalificaties die van belang zijn voor het uitoefenen van hun functie (tabel 4.13). 
 

Tabel 4.13   Kwalificaties portiers, in % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle vier portiers beschikken over het diploma Horecaportier, drie hebben de agressietraining en 
beveiligingscursus. De ondernemers geven aan dat drie portiers een beveiligingspasje met ND-
nummer heeft. Twee portiers hebben een EHBO diploma en BHV diploma.  
 
Tot de standaard uitrusting van de portier behoort in alle gevallen een mobiele telefoon (100%), het 
telefoonnummer van de Horecalijn/gsm-politie (100%), een portofoon (75%). 3 portiers dragen een 
kogelvrij vest.  
 
Alle horecaondernemers met een nachtvergunning (5) beschikken over een knoppenblok  
(assistentie – spoed – afmelden) van de gemeente. De andere horecaondernemers (6) geven aan, 
wel een dergelijk knoppenblok te willen hebben. 
 

4.2.2 Regels over toelating en ontzegging 
De toegang tot een horecabedrijf staat niet voor iedereen te allen tijde vrij. Van de 11 respondenten 
geven er 8 aan over regels tot toelating van de horecagelegenheid te beschikken. Dat kunnen regels 
zijn van de Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en eigen huisregels. De cafés, bars en de discotheek 
hanteren allemaal regels, de restaurants en een eetcafé zonder nachtvergunning niet. De regels die 
door de ondernemers gesteld worden, hebben allen betrekking op selectie van het publiek dat in het 
bedrijf welkom is.  
                              

 in % 

Diploma Horecaportier 100 

Agressietraining gevolgd   75 

Beveiligingscursus gevolgd   75 

Beveiligingspasje met ND-nummer   75 

Diploma Bedrijfshulpverlening   50 

EHBO-diploma   50 
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Figuur  4.14      Selectiecriteria toelating 

 
 
Alle ondernemers  die toelatingsregels hebben, geven aan te selecteren op gedrag, alcoholgebruik, 
drugsgebruik (figuur 4.14). Bijna 2/3 deel geeft aan op leeftijd te selecteren. Ook kleding, bezit geldig 
identiteitskaart of paspoort en een te grote groep zijn punten waarop geselecteerd wordt bij de 
toegang tot het bedrijf. 
 
Horecaondernemers streven door de regels een bepaalde sfeer in hun bedrijf na. 64% van de 
ondernemers in het onderzoek zegt dit bewust na te streven. Als de restaurants hier niet bij wordt 
opgeteld, dan streven alle bar/cafès/discotheek (100%) naar een bepaald mix van bezoekers. Per 
bedrijf kan de doelgroep verschillen. Het merendeel van de horecagelegenheden richten zich vooral 
op het jongere publiek en studenten, andere ondernemers kennen geen streven naar een mix van 
bezoekers, slechts één ondernemer geeft aan zich op het wat oudere (25-plus) publiek te richten.  
 
Soms wordt ook wel eens de toegang tot de uitgaansgelegenheid ontzegd. In dergelijke gevallen 
krijgt een persoon een lokaalverbod opgelegd door een bedrijf, en mag gedurende een bepaalde tijd, 
óf definitief, dit bedrijf niet meer betreden. Het overgrote deel van de ondernemers (82%) geeft aan 
dit middel wel eens te hanteren tegen bezoekers. Van de ondernemers met een nachtvergunning 
(bar, café of disco) hanteren 100% het middel van lokaalverbod. 
 
                          Figuur 4.15     Selectiecriteria ontzegging toegang tot het bedrijf   
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Het is daarmee een vrij algemeen voorkomend middel om de orde in het bedrijf te handhaven. Als de 
twee restaurants buiten beschouwing worden gelaten, dan is in alle gevallen (100%) de reden tot 
ontzegging van ondernemers van de bars/cafés/discotheek overdadig alcoholgebruik of drugsgebruik 
(zie figuur 2.15). Ook agressief gedrag laat een hoge score zien (78%). Daarnaast zijn ook bedreiging 
of intimidatie (44%), seksuele intimidatie (33%), discriminerend gedrag (33%) of te grote groepen 
jongeren (22%) een reden om de toegang tot het bedrijf te zeggen.  
 
De ondernemers is ook gevraagd hoe zij staan tegenover een gezamenlijke aanpak op het gebied van 
Collectieve Horeca Ontzegging (CHO). Dit houdt in dat een persoon die de toegang ontzegd is in een 
uitgaansgelegenheid, ook in andere uitgaansgelegenheden in de Oude Haven of mogelijk andere 
uitgaansgebieden in Rotterdam geweigerd wordt. Een zeer grote meerderheid van de ondernemers 
(91%) is zeer positief tot gematigd positief over het idee van een gezamenlijke aanpak is, één 
ondernemer (9%) staat hier neutraal tegenover. 
 
Daarnaast staat ook 91% van de ondervraagde ondernemers zeer positief  tot gematigd positief 
tegenover het opleggen van een gebiedsontzegging tot het uitgaansgebied, één ondernemer (95) 
staat ook hier neutraal tegenover.  
 

4.4.3 Inrichting en meubilair 
Bij de inrichting van de onderneming heeft 64% van de horecaondernemers rekening gehouden met 
de veiligheid binnen het bedrijf. Opvallend is dat 4 horecagelegenheden aangeven, dat een veilige 
inrichting van het bedrijf voor hen niet van toepassing is.  
Vooral geen gevaarlijke voorwerpen binnen handbereik laten liggen om mee te gooien of slaan, heeft 
een goede score (67%). Daarnaast wordt het hebben van een bewaakte garderobe (36%) genoemd,  
brandwerend meubilair (27%) en het tegengaan van dode hoeken in het bedrijf (18%). Tenslotte 
geeft één ondernemer aan toezicht op de toiletten uit te oefenen en de muren graffiti-werend te 
hebben uitgevoerd. 
 
 Figuur 4.16.  Veiligheidsmaatregelen bij inrichting van bedrijf, in % (meervoudig) 

 in % 

Geen maatregelen 46 

Brandwerend meubilair 27 

Geen gevaarlijke voorwerpen in het bedrijf 67 

Geen donkere hoeken 18 

Bewaakte garderobe 36 

Toezicht op de toiletten 9 

Graffiti-werende muren 9 

 

4.4.4 Verdediging 
Om op een goede manier agressieve of gewelddadige situaties tegemoet te treden kan het helpen als 
men getraind is in het omgaan met agressie en geweld. 55% van de ondernemers geeft aan dat zij (of 
het personeel) niet getraind zijn voor dergelijke situaties. Een zelfde percentage (55%) geeft aan 
geen behoefte te hebben aan een cursus of training, dit zijn in principe ondernemers en personeel 
die al een training hebben gevolgd. Dus 45% heeft wel behoefte aan een training.  
 
Degene die wel een cursus hebben gedaan, hebben met name een cursus zelfverdediging (45%) of 
een agressietraining (18%) gehad. Daarnaast gaven twee ondernemers aan dat er nog een 
politietraining is gevolgd (18%).  
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4.4.5 Beveiliging  
Alle horecagelegenheden (100%)beschikken over een bepaalde vorm van een beveiligingsinstallatie, 
vaak heel geavanceerd en uitgebreid en soms enkel een camerasysteem. Om inbraken te voorkomen 
kan een ondernemer kiezen om een inbraak-alarmsysteem te laten plaatsen, dit was bij 91% van de 
respondenten aanwezig. Verder noemt bijna 2/3 deel van de horecaondernemers camerabewaking 
(64%), een overvalknop (55%), een interne paniekmelder (45%) of een knop om vol licht mee te 
geven (36%). Dit is in verhouding tot andere landelijke KVU-projecten een zeer hoog percentage  
(zie figuur 4.17)  
 
Andere voorzorgsmaatregelen die ondernemingen treffen zijn vooral gebruik maken van de 
horecatelefoon (73%). Dit is de mogelijkheid om het gsm-nummer van politie te bellen die op die 
avond/nacht dienst heeft. Opvallend is, dat drie ondernemers niet weten wat de horecatelefoon is of 
daar kennelijk geen gebruik van maken. Verder geven de horecaondernemers aan, dat zij onderling 
afspraken maken voor hulp en bijstand (36%). Slechts één ondernemer geeft aan geen 
voorzorgsmaatregelen te treffen (9%).  

 
 Figuur 4.17     In bedrijf aanwezige beveiliging en andere voorzorgsmaatregelen  

 
 

 

4.4.6 Huisregels en afspraken 
Huisregels bieden een uitgaansgelegenheid de mogelijkheid om gewenst gedrag aan de bezoekers 
kenbaar te maken. Voldoen de bezoekers aan de regels dan is men welkom, voldoet men er niet aan 
dan is men niet langer welkom in de horecagelegenheid. De huisregels zijn dus een middel om 
invloed uit te kunnen oefenen op de sfeer en zijn daarom van belang voor de veiligheid. 
Veel cafés, bars en de discotheek hanteren huisregels waar de bezoekers zich aan moeten houden. 
Bij de restaurants is dit niet het geval.  
 
Van de horecagelegenheden die een nachtvergunning hebben, geven twee ondernemers aan regels 
te hanteren volgens de KHN en ook eigen huisregels te hebben. Daarnaast geven drie ondernemers 
aan enkel eigen huisregels te hebben. De eigen huisregels bestaan uit gedragsregels, regels over 
kleding en het alcoholverbod onder de 18 jaar.  
Opgemerkt wordt, dat er van de horecagelegenheden met een nachtvergunning twee ondernemers 
zijn die géén KHN-regels en geen eigen huisregels hebben. 
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De meest belangrijke onderwerpen die in de huisregels aan de orde komen zijn: gedrag en  
drugsgebruik (en handel). Gedrag wordt hierbij omschreven in termen van gewenst en correct 
gedrag. Daarnaast komen in de huisregels zaken aan de orde zoals de minimum toegangsleeftijd, 
consumptieplicht en legitimatie.   
 
Hieronder ter verduidelijking de huisregels van de Kon. Horeca Nederland (KHN) voor toelating tot de 
horecagelegenheid: 
  
1. Volg aanwijzingen van het personeel op  
2. Toegangscontrole met legitimatie mogelijk  
3. Geen wapens of drugs  
4. Geen ongewenste intimiteiten  
5. Geen agressie of racisme  
6. Geen hinderlijk gedrag  
7. Kleed u correct  
8. Geen eigen consumpties  
9. Glaswerk moet binnen of op terras blijven  
10. Geen overlast voor de buren 
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4.4.7 Brandveiligheid 

Van de ondervraagde horecaondernemers is 82% tevreden over het contact met de brandweer (9% 

zelfs zeer tevreden). Als reden wordt onder meer opgegeven de goede communicatie, dat de 

brandweer effectief en snel werkt, een kans tot verbetering geeft en vriendelijk is. Eén ondernemer 

vindt dat er teveel controle plaatsvond nadat er een goedkeuring is geweest. 

 

Figuur 4.18  Tevredenheid over contact met brandweer 

 
Ook op eigen gelegenheid voeren de horecaondernemers maatregelen uit om brand te voorkomen. 
Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid die het Burgerwetboek bij de ondernemer legt om een veilig 
product aan te bieden. Alle geven aan maatregelen te nemen op het gebied van brandveiligheid.  
 
Uit grafiek 4.19 blijkt dat alle ondervraagde ondernemers regelmatig de nooduitgangen vrijhouden, 
de prullenbakken en asbakken legen en kleine blusmiddelen tot hun beschikking hebben om brand te 
voorkomen. Ook de aanwezigheid van kleine blusmiddelen scoort hoog (91%). Daarnaast geeft 82% 
van de ondernemers aan de brandveiligheidsinstallatie jaarlijks te laten controleren. In vergelijking 
met andere KVU-projecten in het land zijn de ondernemers in de Oude Haven zeer bewust met 
brandpreventieve maatregelen bezig. Eén ondernemer van een eigenaar bar/café heeft om 
onduidelijke redenen niets bij deze vraag ingevuld, anders zou de score nog hoger zijn geweest.  
Enkel training en instructie van personeel zou nog wat verbeterd kunnen worden.  
 
Figuur 4.19  Maatregelen in het kader van brandpreventie  
  in % 

Vrijhouden van nooduitgangen 91 

Legen prullenbakken en asbakken 73 

Kleine blusmiddelen 91 

Jaarlijkse controle brandveiligheidsinstallatie 82 

Brandblusinstallatie 55 

Brandveilige inrichting 64 

Instructie van het personeel 45 

Testen brandalarmsignaal 64 

Training van het personeel 18 
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4.5 Samenwerking politie 
 
Een belangrijke partij op het gebied van veiligheid is de politie. Om zo effectief mogelijk samen te 
werken is enkele jaren geleden bijvoorbeeld de horecatelefoon ingesteld (speciaal gsm-nummer van 
de politie voor de horeca). Van de horecaondernemers heeft 91% in de laatste 12 maanden met 
grote regelmaat contact gehad met de politie, dat is een hoog aantal.  
De ondernemers in de Oude Haven zijn zeer tevreden over dit contact met de politie, liefst 91%, 
waarvan 36 % tevreden. Daarnaast is 9% van de horeca ontevreden over dit contact (zie figuur 4.20). 
 
Figuur 4.20       Tevredenheid over contact met de politie 

 

Gemiddeld hadden deze bedrijven in genoemde periode bijna iedere dag of wekelijks contact met de 
politie. Twee ondernemers hadden één keer per maand contact met de politie. 
 
Dit contact ging niet altijd via of over de horecatelefoon en had diverse oorzaken. Het meest ging het 
over een vechtpartij (36%) of het overdragen van personen aan de politie (27%). Ook over het doen 
van aangifte, het gedrag van personen en overmatig alcoholgebruik is met enige regelmaat contact 
met de politie geweest. Daarnaast is contact met de politie geweest over algemene informatieve 
zaken en het opvragen van beeldmateriaal van camera’s.  
 
Figuur 4.21  Aard van de contacten met politie, in % 

 in % 

Aangifte doen 18 

Gedrag bezoekers 18 

Ophelderen vechtpartij 36 

Drugsgebruik 0 

Overdragen van personen 27 

Overmatig alcoholgebruik 18 

Controle certificaten portiers 0 

Discriminatie 0 

Algemeen informatief 9 

Opvragen beeldmateriaal camera’s 9 

 

4.5.1 Toelichting  
Doormiddel van een open vraag is om een toelichting gevraagd op de hierboven genoemde 
percentages. Horecaondernemers zijn (zeer) tevreden over het contact met de politie, genoemd 
wordt: de politie komt met oplossingen, er is regelmatig feedback en de politie is zeer betrokken bij 
het gebied de Oude Haven. Vooral de laatste 2 jaar is er intensief contact met de ondernemers, 
hetgeen als zeer positief wordt ervaren. Eén ondernemer is ontevreden i.v.m. de slechte responstijd. 
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4.6 Beheer openbare ruimte 

 
Er is een directe relatie tussen de kwaliteit van de fysieke omgeving en onveiligheidsgevoelens. Door 
achteruitgang van de openbare ruimte, zoals rommel op straat, wildplassen en vernielingen worden 
onveiligheidsgevoelens vergroot. De ondernemers is gevraagd naar hun mening over het beheer van 
de openbare ruimte. Bijna 2/3 deel (64%) van de ondernemers is in het jaar voorafgaand aan het 
onderzoek in de omgeving van zijn bedrijf geconfronteerd met wildplassen. Ook zijn ondernemers 
geconfronteerd met vernieling (45%) en vervuiling (45%) van de openbare ruimte (zie figuur 4.22).  
 
figuur 4.22    Hoe ervaren horecaondernemers het beheer van de openbare ruimte 

 

 

4.6.1 Verlichting 

Onderdeel van de openbare ruimte is de verlichting. Verlichting kan invloed hebben op veiligheid en 

onveiligheid, maar ook op onveilige gevoelens tijdens bijvoorbeeld het afsluiten van het pand. Ruim 

de helft van de horeca is tevreden over de verlichting rondom de zaak (56%), daarentegen vindt 44% 

de verlichting onvoldoende.   

 

4.6.2 Onderhoud 

Naast de verlichting speelt onderhoud een belangrijke rol. Om verloedering tegen te gaan is 

regelmatig schoonmaken, onderhouden en repareren nodig. 63% vindt dat matig tot voldoende. 

  figuur 4.23 schoonmaken openbaar gebied 

 



20 

 

Qua onderhoud en reparaties geeft 36% aan dit onvoldoende te vinden en 18% vindt dit voldoende.  
Naast het beheer van de openbare ruimte, hangt ook de verlichting direct samen met veiligheid en 
veiligheidsgevoelens. Een goed functionerende verlichting vermindert onveiligheidsgevoelens en kan 
onveilige situaties is. 
 
 figuur 4.24 onderhoud en reparaties openbaar gebied 

 
 

 
 
4.6.3 Sfeerbeeld grootste probleem  
 
Als wordt gevraagd naar het grootste probleem op het  gebied van veiligheid geeft 27% aan dat er 
onvoldoende toezicht is van de politie, met name na sluitingstijd. In mindere mater worden de vele 
vluchtwegen in het gebied genoemd, groepen jongeren die indrinken en overmatig alcoholgebruik. 
(zie figuur 4.25) 
 
 
Figuur  4.25    Sfeerbeeld voor grootste probleem volgens ondernemers in de Oude Haven 

 
 
 

     Sluitingstijd:  te weinig politie zichtbaar 
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5. Tot slot 
 
5.1 Meest gezellig in de Oude Haven 
Als het meest gezellige wordt door de ondernemers genoemd de Oude Haven zelf, de gezellige 
terrassen, de goede sfeer, de variatie van diverse bedrijven en dat er veel horeca bij elkaar zit. 
 
 
 
 
 

    Variatie bedrijven 
  

 
 
 
5.2 Overleg en aandachtspunten 
Tot slot is de vraag voorgelegd of ondernemers behoefte hebben aan een (regelmatig) overleg met 
een of meerdere partijen die te maken hebben met de veiligheid in het uitgaansgebied. Uit de 
antwoorden blijkt dat bijna 2/3 deel van de ondernemers (64%) behoefte heeft aan een dergelijk 
overleg. Meer dan de helft (55%) geeft aan overleg te willen hebben met andere ondernemers, de 
gemeente en de politie. 36% geeft aan overleg met de brandweer te willen (zie figuur 5.1).  
 
 
Figuur 5.1 Behoefte van ondernemers aan overleg 

 
 
 
De ondernemers geven aan vooral meer aandacht voor de Oude Haven te willen vanuit de 
gemeente. Voorbeelden zijn het organiseren van evenementen en vooral aandacht in de 
winterperiode voor het gebied. Tevens is er behoefte om algemeen informatief contact te hebben. 
Tenslotte vinden ondernemers dat er al veel overleg is (27%), bijvoorbeeld in de Beheercommissie.  

GEZELLIGE TERRASSEN GOEDE SFEER 

WEINIG PROBLEMEN 
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Bijlage 1.       – Vragenlijst horecaondernemers 2013  –  

Veilig Uitgaan in het uitgaansgebied van Rotterdam Oude Haven 
 

Deze vragenlijst svp invullen door de eigenaar of de bedrijfsleider. 

De vragenlijst betreft de situatie waarin uw bedrijf zich momenteel bevindt en hoe u tegen bepaalde zaken 

aankijkt. Bij de vragen naar onveiligheidsgevoelens of incidenten en voorvallen is het de bedoeling dat u de 

situatie van het afgelopen jaar (de afgelopen 12 maanden) in ogenschouw neemt. 

 

 Algemene vragen  
1.  Type bedrijf  Bar / Café  

 Snackbar / Grillroom 

/ Shoarma zaak 

 Eetcafé  

 Restaurant 

 Anders, namelijk 

………………… 

2.  Vorm van uw bedrijf 

 

 Zelfstandige onderneming (van één bedrijf) 

 Zelfstandige ondernemer (van meerdere zaken) 

 Anders, namelijk ……………………. 

3.  Omvang van het bedrijf:  

  a.    Vloeroppervlakte  

 

   [_________] m
2
 

  b.    Aantal werkzame personen (inclusief uzelf) 

 

……… personen minder dan 20 uur per week 

……… personen meer dan 20 uur per week 

   

4.  Welke maanden van het jaar zijn er volgens u de 

meeste bezoekers? 

 

  

Maanden   ………………………………  

5.  Welke nachten heeft u veel bezoekers? 

Hoeveel bezoekers zijn er dan? 

 

 

 

 

 Donderdagnacht              ongeveer …… personen 

 Vrijdagnacht                    ongeveer …… personen 

 Zaterdagnacht                  ongeveer …… personen 

 Zondagnacht                    ongeveer …… personen 

 

 Andere nacht,  

namelijk …………….    ongeveer …… personen 

6.  Welke uitgaansnacht zijn er volgens u de meeste 

bezoekers? 
 

   

Op   ..…………………….,    ongeveer  ..….. personen       

 

  

Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties 

  

7.  Voelde u, of uw personeel, zich in de afgelopen 

12 maanden wel eens onveilig in uw bedrijf of in 

de directe omgeving van het bedrijf? 

 

In het bedrijf 

 Ja 

 Nee   

In de directe omgeving 

 Ja 

 Nee 

 

8.  Hoe vaak kwam het voor dat u of uw 

personeelsleden zich daar onveilig voelden? 

 

 

[__________] aantal keren (maakt u svp een schatting, 

als het niet voorkwam, dan svp 0 invullen) 

 

9.  Op welk tijdstippen (of tijdstippen) deed zich dit  

met name voor? 

 

meerdere antwoorden mogelijk 

 Tijdens de openingsuren 

 Tijdens het afsluiten 

 Na het afsluiten 

 Anders, namelijk ……………….. 

 

10.  Bent u of is één van uw personeelsleden in de 

afgelopen 12 maanden wel eens daadwerkelijk 

bedreigd in uw bedrijf of in de directe omgeving 

van het bedrijf? 

In het bedrijf 

 Ja 

 Nee  naar vraag  13 

In de directe omgeving 

 Ja 

 Nee  naar vraag  13 

11.  Welke vorm van geweld werd daarbij gebruikt?  

 

svp aankruisen wat van toepassing is 

 Verbaal geweld (uitschelden, razen, tieren) 

 Fysiek geweld (vechten, slaan, schoppen) 

 Gebruik van steek- of slagwapens 
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 Geestelijk geweld (intimidatie) 

 Anders, namelijk …………………………… 

…………………………………………………… 

 Er werd geen geweld gebruikt        

12.  Is volgens u in de afgelopen 12 maanden de kans om 

slachtoffer te worden van geweld voor u en uw 

personeel toegenomen, afgenomen of gelijk 

gebleven? 

 

 Toegenomen  

 Gelijk gebleven 

 Afgenomen 

 Weet ik niet 

13.  Hoe vaak, gedurende de afgelopen 12 maanden, hebben zich in uw bedrijf de volgende situaties voorgedaan?  

s.v.p. het aantal keren invullen; als het niet voorkwam dan s.v.p. 0 invullen 

  

Vechtpartij 
 

[__________] aantal keren  

  

Discriminatie 
 

[__________] aantal keren  

  

Diefstal 
 

[__________] aantal keren  

  

Bedreiging of intimidatie 
 

[__________] aantal keren  

  

Vernielingen 

 

Mishandeling 
 

 

[__________] aantal keren  

 

[__________] aantal keren  

  

 

14.  Hoe vaak heeft uw in de omgeving van uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden overlast ondervonden door de 

volgende zaken? 

  Vaak Soms Nooit 

 Overlast door drankgebruik       

 Overlast door drugsgebruik       

  

 

15.  Hoe vaak komen naar uw mening de volgende zaken in het uitgaansgebied Rotterdam Oude Haven voor? 

 

 De afgelopen 12 maanden: Vaak (meer dan 25 keer)  Soms (5 tot 25 keer) Bijna nooit (1-5 keer) 

 Scheldpartij       

 Discriminatie       

 Bedreiging / intimidatie       

 Seksueel geweld / intimidatie       

 Diefstal / beroving       

 Vechtpartij       

 Steekpartij       

 
 

Mishandeling       

16.  Welke personen of groepen veroorzaken naar uw mening de grootste problemen in verband met de veiligheid  

in het uitgaansgebied Rotterdam Oude Haven? 
…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

Maatregelen om de veiligheid in en om het bedrijf te waarborgen 

 Toegang tot het bedrijf   

17.  Beschikt uw bedrijf over een detectiepoortje om 

bezoekers te controleren op steek- of vuurwapens? 

 Ja 

 Nee 

18.  Is bij uw bedrijf een portier werkzaam?  Ja, altijd 

 Ja, alleen in het weekend 

 Ja, anders, namelijk ………………. 

 Nee ga naar vraag 21  
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19.  Beschikt de portier(s) over een of meerdere van de 

volgende kwalificaties?  

 

meerdere antwoorden mogelijk 

  

 Diploma Horeca-portier 

 Beveiligingscursus gevolgd 

 Algemeen Beveiligingsdiploma (ABD) 

 Beveiligingspasje met ND-nummer 

 Diploma Bedrijfshulpverlening (BHV) 

 EHBO-diploma 

 Agressietraining gevolgd 

20.  Welke zaken horen standaard bij de uitrusting van de 

portier die bij uw bedrijf werkt?  

 

meerdere antwoorden mogelijk 

 

 Mobiele telefoon 

 Portofoon 

 Kogelvrij-vest 

 Iets om zich te verdedigen  

 Tel.nr. Horecalijn (horecagrip= GSM nummer Politie) 

 Anders, namelijk …………………… 

       ……………………………………………………..… 

21.  Beschikt u als ondernemer of een knoppenblok  

(assistentie – spoed – afmelden) van de gemeente? 

 Ja 

 Nee  

   

Toelating en ontzegging 
22.  Als uw bedrijf regels heeft over toelating, wat is in 

het kort de inhoud van deze regels? Waarop 

selecteert uw bedrijf bij de toegang? 

 Er zijn geen regels over toelating 

 

 Er zijn wel regels over de toegang, wij selecteren op:  

  

meerdere antwoorden mogelijk 

 

svp aankruisen wat van toepassing is 

  Lidmaatschap 

 Woonplaats (Rotterdam / elders) 

 Leeftijd 

 Kleding 

 Geslacht (man/vrouw) 

 Etniciteit / culturele achtergrond 

 (Geen) legitimatie 

 Gedrag  

 Alcoholgebruik 

 Drugsgebruik 

 Te grote groep 

 Anders, namelijk ……………… 

        ……………………………….. 

23.  Een bepaalde mix van bezoekers (oud/jong, 

man/vrouw, etc) kan prettig zijn voor de sfeer in uw 

bedrijf. Streeft u naar een bepaalde samenstelling 

van de bezoekersgroep in uw bedrijf?  

En zo ja, hoe is die samengesteld?  

 

 Nee, wij streven niet naar een mix 

 Ja, onze ideale mix van bezoekers is: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

24.  Ontzegt u wel eens iemand de toegang tot uw 

bedrijf? En zo ja, op grond waarvan ontzegt u de 

toegang? 

 Nee, wij doen niet aan ontzegging 

 

 Ja, wij ontzeggen bij: 

  

Ontzegging = aan een persoon voor langere tijd de 

toegang weigeren 

 

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is 

  Agressief gedrag 

 Overmatig alcoholgebruik 

 Drugsgebruik 

 Bedreiging of intimidatie 

 Seksuele intimidatie 

 Discriminerend gedrag 

 Te grote groep jongeren 

 Anders, namelijk……………… 

       ………………………………… 

 

25.  Hoe staat u tegenover een gezamenlijke aanpak van 

ondernemers op het gebied van collectieve horeca-

ontzegging (vanuit de Kon. Horeca Nederland)?  
 

Dit houdt in dat een persoon die de toegang ontzegd wordt 

 Zeer positief 

 Gematigd positief 

 Neutraal 

 Enigszins negatief 

 Zeer negatief 
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in een uitgaansgelegenheid, deze ontzegging geldt voor 

alle uitgaansgelegenheden in Rotterdam Oude Haven. 

 (=gezamenlijke actie van horecaondernemers). 

 Weet ik niet 

26.  Hoe staat u tegenover een gebiedsontzegging, d.w.z. 

in voorkomende gevallen ontzeggen van de toegang 

tot het uitgaansgebied?  

 
Dit houdt in dat een persoon voor een bepaalde periode in 

het uitgaansgebied geweigerd wordt.  

(=actie gemeente en politie). 

 Zeer positief 

 Gematigd positief 

 Neutraal 

 Enigszins negatief 

 Zeer negatief 

 Weet ik niet 

 

  

Inrichting en meubilair 

 

27.  Is bij de inrichting van uw bedrijf (het meubilair) 

rekening gehouden met de veiligheid binnen het 

bedrijf?  

 Nee, hiermee is geen rekening gehouden  

 Ja, hiermee wordt rekening gehouden door de volgende 

dingen 

  

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is 

  De muren zijn graffiti-werend 

 Brandwerend meubilair 

 Geen gevaarlijke voorwerpen binnen handbereik 

om mee te gooien of slaan 

 Geen donkere hoeken in de zaak 

 Toezicht bij de toiletten 

 Bewaakte garderobe 

 Anders namelijk …………………. 

       …………………………………….. 

  

Verdediging en Beveiliging 
28.  Heeft u, of (één van) de personeelsleden een van de 

volgende cursussen gevolgd?  

 

meerdere antwoorden mogelijk 

 

 Agressietraining 

 Cursus zelfverdediging 

 Anders, namelijk…………………..………………. 

 Nee, niemand van ons heeft een dergelijke cursus 

gevolgd 

 Ik heb wel /geen behoefte aan trainingen 

 

29.  Over welke van de volgende beveiligingsinstallaties 

beschikt uw bedrijf?  

 

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is 

 

meerdere antwoorden mogelijk 

 

 

 Wij hebben geen beveiligingsinstallatie 

 

 Camerabewaking bij de toegang 

 Camerabewaking in het gebouw 

 Interne paniekmelder (alarm binnen het bedrijf) 

 Paniekmelding naar een ander horecabedrijf 

 Overvalknop (alarm via centrale naar de politie) 

 Knop om vol-licht te geven 

 Inbraak-alarmsysteem 

 Anders, namelijk…………………….. 

        ……………………………………… 

30.  Welke andere voorzorgsmaatregelen heeft u in uw 

zaak getroffen om uzelf (of uw personeel) te 

verdedigen of te beschermen?  

 

meerdere antwoorden mogelijk 

 Geen andere voorzorgsmaatregelen 

 

 Horeca-telefoonnummer van de politie bellen (nr. GSM) 

 Geluidssignaal (alarm) 

 Knuppel(s) of ander slagwapen 

 Afspraken met andere horecabedrijven elkaar te helpen 

 Anders, namelijk   ……………………………….. 

 

 

 

 

 

Huisregels en afspraken 

 

 

31.  Heeft uw bedrijf huisregels waar de bezoekers zich 

aan moeten houden?  

 Nee ga naar vraag 31 

 Ja 
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32.  Zijn dit de huisregels van de Koninklijke Horeca 

Nederland?  

Of heeft u daarnaast nog andere huisregels? 

 Huisregels van Koninklijke Horeca Nederland 

 Eigen huisregels 

 Beide 

33.  Indien van toepassing: Wat is in het kort de inhoud 

van uw eigen huisregels? 

(Eventueel kunt u een kopie van de regels meesturen) 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 Brandveiligheid 

34.  Alle horecabedrijven hebben tenminste één maal per 

jaar contact met de brandweer.  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over het contact 

met de brandweer? 

 Zeer ontevreden 

 Ontevreden 

 Niet ontevreden, niet tevreden 

 Tevreden 

 Zeer tevreden 

35.  Wilt u in het kort uw antwoord toelichten? Waarom bent u tevreden of ontevreden over dit contact? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

36.  Welke maatregelen heeft u getroffen in het kader van 

brandpreventie? 

 

svp aankruisen wat van toepassing is 

Organisatie maatregelen 

 Instructie van het personeel (regels en handelswijze) 

 Training van het personeel (cursus gevolgd) 

 Testen brandalarmsignaal / ontruimingsinstallatie 

 Legen van prullenbakken en asbakken 

 Vrijhouden van nooduitgangen 

 Jaarlijkse controle brandveiligheidsinstallatie 

 Brandveilige inrichtingsmaterialen 

Overige maatregelen 

 Brandblusinstallatie  

 Kleine blusmiddelen 

 Anders, namelijk……………………… 

       ……………………………………. 

 Geen maatregelen getroffen 

  

Samenwerking politie 

 

37.  Heeft u in verband met uw bedrijf in de afgelopen  

12 maanden contact gehad met de politie? En zo ja, 

hoe vaak  (als u het exacte aantal keren niet meer weet,  

maakt u dan een schatting) 

 Nee, geen contact gehad   ga naar vraag 38 

 Ja, namelijk 

                           [_________] aantal keren 

 als het niet voorkwam dan svp 0 invullen 

38.  Indien u wel eens contact had met de politie, 

waarover gingen deze contacten? 

 

meerdere antwoorden mogelijk 

svp aankruisen wat van toepassing is 

 Aangifte doen 

 Gedrag bezoekers  

 Overdragen van personen 

 Over een vechtpartij 

 Discriminatie 

 Overmatig alcoholgebruik  

 Drugsgebruik 

 Controle certificaten van portiers  

 Anders, namelijk ……………………… 

…………………………………………. 

39.  Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen 

over het contact met de politie? 

 Zeer ontevreden 

 Ontevreden 

 Niet ontevreden, niet tevreden 

 Tevreden 

 Zeer tevreden 

40.  Wilt u in het kort uw antwoord toelichten? Waarom bent u tevreden of ontevreden over dit contact? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Beheer openbare ruimte 

 

41.  Heeft u in de afgelopen 12 maanden in de omgeving 

van uw bedrijf te maken gehad met de volgende 

situaties? 

 

aankruisen wat van toepassing is 

 Vernieling van straatmeubilair 

 Bekladding van muren en gebouwen 

 Vervuiling  

 Fietsendiefstal 

 Vernieling van auto’s 

 Wildplassen 

 Geen van deze zaken 

 Anders, namelijk ……………………………. 

42.  Is er voldoende straatverlichting in de omgeving van 

uw bedrijf? 

 Ja, rondom voldoende verlichting 

 Wel aan de voorzijde, maar niet aan de achterzijde (of 

zijkant) 

 Nee, er is onvoldoende verlichting 

43.  Wordt de openbare ruimte in het uitgaansgebied 

Rotterdam Oude Haven voldoende schoongemaakt 

en onderhouden? 

Schoonmaken 

 Voldoende 

 Matig 

 Onvoldoende 

 Weet ik niet 

 

Onderhoud en reparaties 

 Voldoende 

 Matig 

 Onvoldoende 

 Weet ik niet 

  

Tot slot 
 

44.  Wat is voor het uitgaansgebied Rotterdam Oude Haven het grootste probleem op het gebied van veiligheid? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

45.  Wat geldt voor het uitgaansgebied Rotterdam Oude Haven als het meest gezellige/sfeervolle? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

46.  Heeft u als horecaondernemer behoefte aan overleg 

met andere horecaondernemers, de gemeente, de 

politie en / of andere partijen? 

 Nee, geen behoefte aan overleg 

 Ja, wel behoefte aan overleg, namelijk met: 

    Andere horecaondernemers 

 meerdere antwoorden mogelijk   Gemeente 

    Politie 

    Brandweer 

    Alle partijen 

47.  Welke onderwerpen zou u willen bespreken? ………… 

 

 

 

 

 

   Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

   Wilt u de vragenlijst in de retourenvelop doen en deze in verband met uw privacy sluiten?  

   De envelop wordt binnenkort bij u opgehaald. De resultaten van dit onderzoek worden u door de 

   gemeente Rotterdam in juni 2013 gepresenteerd. 

  
 


