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Blog over het nieuwe uitgaan: dansen op 1,5 meter afstand
Op 1 juni is het zover: de terrassen en cafés mogen naar 
verwachting, en onder voorwaarden, weer open. Maar hoe ziet 
het uitgaansleven er uit als we de 1,5 meter maatregel in acht 
willen nemen?  Hoe gaan we op deze afstand van elkaar 
dansen, hoe bereiken we het toilet en hoe bestellen we een 
drankje aan de bar? Dat is straks. Als de horeca deze periode 
overleven. Hoe houden ze het vol? 

Lees verder in het blog van Marjolijn van Hest: over pubquizzen 
en bierpakketten, uitgaan op afstand en de naleving en 
handhaving in het uitgaansleven. 

Werk je in een gemeente, bij de politie of in de horeca? Stuur je 
praktijkervaringen met de naleving en handhaving van de 
Coronamaatregelen in het uitgaansleven naar het CCV. Zowel 
de good practices, moeizame trajecten, als creatieve ideeën  
zijn welkom. Dan nemen wij ze op in het webdossier Corona en 
veiligheid en kunnen anderen er hun voordeel mee doen.  

NIEUWE PUBLICATIES

E-learning Verantwoord alcohol verkopen
Begin dit jaar is de e-learning Verantwoord alcohol verkopen 
van het ministerie van VWS en diverse brancheverenigingen 
gelanceerd. Deze e-learning is bedoeld voor personeel van 
horeca, sportverenigingen, slijterijen en studenten-
verenigingen, zowel voor medewerkers met, als zonder diploma 
sociale hygiëne. Ze leren hoe ze op een verantwoorde manier, 
binnen de kaders van wet- en regelgeving, alcohol kunnen 
schenken. 

De nadruk ligt op de naleving van de leeftijdsgrens, het 
voorkomen van weder-verstrekking (een meerderjarige persoon 
die alcohol doorgeeft aan een minderjarige) en het niet 
schenken aan dronken personen. Voor iedere doelgroep is er 
een speciale module ontwikkeld, o.a. voor de horeca. 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid volgt de trends in veiligheid en criminaliteitspreventie. Zo ook op het 
gebied van veiligheid in het uitgaansleven ten tijde van de Coronacrisis.  Deze inzichten delen we graag met jou! Deze infosheet 
vat de ontwikkelingen van januari t/m april 2020 samen. 

Nieuwe handreiking over toezicht en handhaving DHW
In opdracht van het ministerie van VWS en de VNG is de nieuwe 
handreiking Toezicht op de Drank en Horecawet (DHW) voor 
gemeenten ontwikkeld: www.handreikingdhw.nl 

De handreiking biedt ondersteuning aan gemeenten bij de 
handhaving van de Drank- en Horecawet. Met name op gebied 
van het handhaven van de leeftijdsgrens en dronkenschap, 
inclusief specifieke aandachtspunten voor uitgaansgebieden. 

De website is een dynamische omgeving. Bij nieuwe 
ontwikkelingen en het beschikbaar komen van meer informatie 
wordt de handreiking aangepast en bijgewerkt. Bovendien 
wordt verwezen naar relevante jurisprudentie en kunnen 
gemeenten hun praktijkervaringen delen. 
In 2020 wordt een pilot opgezet, waarbij gemeenten begeleid 
worden om vorm te geven aan hun handhaving met behulp van 
deze handreiking. De ervaringen worden gedeeld met andere 
gemeenten.

 https://www.linkedin.com/pulse/het-nieuwe-uitgaan-dansen-op-15-meter-marjolijn-van-hest
https://hetccv.nl/onderwerpen/corona-en-veiligheid/
https://hetccv.nl/onderwerpen/corona-en-veiligheid/
https://verantwoordalcoholverkopen.nl/
https://verantwoordalcoholverkopen.nl/horeca/#/
https://www.handreikingdhw.nl/default.aspx
http://www.handreikingdhw.nl
https://www.handreikingdhw.nl/leeftijdsgrens/default.aspx
https://www.handreikingdhw.nl/dronkenschap/default.aspx


Checklist: verbod op rookruimtes in de horeca
Sinds 27 september 2019 zijn de rookruimtes in de horeca 
verboden. Tot 1 april 2020 hadden horecaondernemers de tijd 
om een en ander aan te passen in hun zaak; vanaf dat moment 
zou de NVWA dit verbod gaan handhaven. Vanwege de 
Coronacrisis en de sluiting van de horeca, is dit moment 
ongemerkt voorbij gegaan. 

Vanaf 1 juni, het moment waarop de horeca waarschijnlijk in 
aangepaste vorm open kunnen, wordt dit verbod weer actueel. 
Want als rokers (op 1,5 meter afstand) buiten gaan roken, kan 
dit onder meer leiden tot verslechtering van de veiligheid, 
geluidsoverlast en afval op straat. De VNG adviseert 
gemeenten om tijdig met de horeca in gesprek te gaan over 
deze mogelijke overlast. Daarvoor hebben ze een checklist 
ontwikkeld die gemeenten kan helpen.  

Gedragsinterventies om uitgaansoverlast tegen te gaan 
Gezelligheid in een uitgaansgebied gaat regelmatig samen met 
geluidsoverlast, vandalisme/vernielingen, baldadigheid, 
drinken op straat en incidenten. De Universiteit Twente en 
DSP-Groep hebben, in opdracht van het WODC, onderzoek 
gedaan naar gedragsinterventies om uitgaansoverlast, in 
bijzonder geluidsoverlast, tegen te gaan.

LOKALE ONTWIKKELINGEN

Maatregelen tegen intimidatie van meisjes en vrouwen in 
Amsterdam  
De gemeente Amsterdam wil de veiligheid van vrouwen en 
meisjes in de hoofdstad verbeteren, aldus NOS. Ongeveer de 
helft van de vrouwen wordt wel eens lastiggevallen op straat, 
o.a. in het uitgaansleven. Doordat er verschillende vormen zijn 
van seksuele intimidatie en geweld, variërend van sissen en 
nafluiten op straat tot herhaald seksueel misbruik, neemt de 
gemeente verschillende maatregelen.

Een van die maatregelen is de campagne ‘Jij staat niet alleen’. 
Deze richt zich op meisjes en vrouwen die te maken hebben 
met seksuele intimidatie of geweld. Voor wie dat wil staat een 
Amsterdamse vrouw klaar die als vriendin een steun kan zijn. 
De burgemeester gaat bovendien in gesprek met hotels, 
restaurants en nachtclubs om afspraken te maken over het 
melden van misstanden zoals ronselen, intimidatie en 
misbruik, en er wordt onderzocht of onwillige ondernemingen 
hiertoe gedwongen kunnen worden. Daarnaast zullen 
gebiedsverboden breder worden ingezet om intimidatie en 
seksueel geweld te bestrijden. 

Oost-Brabant pakt normalisering van drugsgebruik aan
In 2020 slaan 38 Brabantse gemeenten, Novadic-Kentron 
(verslavingszorg), GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor 
Brabant, politie en regiobureau Integrale Veiligheid de handen 
ineen om het steeds normaler worden van drugsgebruik tegen 
te gaan.
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Het onderzoek is uitgevoerd in de Smedestraat in Haarlem, een 
uitgaansstraat waar ook mensen wonen. Er werd literatuur-
onderzoek gedaan en het nachtleven werd geobserveerd om 
meer zicht te krijgen op de situatie en het gedrag van het 
uitgaanspubliek. Op basis hiervan is een model ontwikkeld 
voor een interventieaanpak tegen uitgaansoverlast. 

De interventieaanpak maakt gebruik van mechanismen uit de 
psychologie. Uitgaanspubliek wordt verleid om gewenst gedrag 
te vertonen door dit gedrag aantrekkelijker, makkelijker 
uitvoerbaar, zichtbaar en socialer te maken. Zo kunnen 
bijvoorbeeld aantrekkelijke afbeeldingen worden opgehangen 
in uitgaansgebieden, die wijzen op de aanwezigheid van 
omwonenden. Deze afbeeldingen kunnen publiek stimuleren 
zich minder luidruchtig te gedragen. Een ander voorbeeld is de 
aanwezigheid van camera’s of spiegels: deze leiden tot een 
verhoogd zelfbewustzijn onder uitgaanders. Ook dit kan 
bijdragen aan rustiger en minder luidruchtig gedrag op straat.
Lees het totale rapport en de samenvatting van het onderzoek 
op de website van het WODC. 

Drugsgebruik brengt heel veel risico’s en problemen met zich 
mee. Steeds meer mensen spreken openlijk over hun drugs-
gebruik en een steeds bredere groep mensen vindt drugs-
gebruik ‘normaal’. Het doel van de regionale aanpak in Oost-
Brabant is dan ook om de normalisering te doorbreken en om 
te buigen.

Regio Oost-Brabant is de eerste regio die met alle betrokken 
partijen samenwerkt om de normalisering van drugsgebruik 
aan te pakken. Om dit te bereiken wordt een monitor opgezet: 
de 38 gemeenten in Oost-Brabant gaan gegevens van de GGD’s 
en de verschillende hulpdiensten gebruiken om een beter beeld 
te krijgen. Aan de hand van de verzamelde informatie wordt er 
per gemeente een plan ontwikkeld om de normalisering van 

https://vng.nl/brieven/gevolgen-sluiting-rookruimten-in-de-horeca
https://vng.nl/sites/default/files/2020-01/checklist-sluiting-rookruimtes-16-12-2019.pdf
https://nos.nl/artikel/2321605-amsterdam-wil-onveiligheid-vrouwen-en-meisjes-verminderen.html
https://www.amsterdam.nl/jijstaatnietalleen/maatregelen/
https://www.amsterdam.nl/jijstaatnietalleen/
https://hetccv.nl/nieuws/oost-brabant-slaat-handen-in-elkaar-tegen-drugsgebruik/
https://hetccv.nl/nieuws/oost-brabant-slaat-handen-in-elkaar-tegen-drugsgebruik/
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2835-beleidsexperiment(en)-toepassing-gedragswetenschappen-tbv-verminderen-uitgaansoverlast.aspx
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3143671/lijntjes-snuiven-in-de-kroeg-is-niet-normaal-strijd-tegen-drugsgebruik-door-jongeren-intensiever


drugsgebruik tegen te gaan. Ook wordt een campagne 
ontwikkeld. “We richten ons daarbij niet alleen op jongeren 
maar ook op (jong-) volwassenen die een voorbeeldfunctie 
hebben als het gaat om middelengebruik”, aldus Theo Maas, 
wethouder gemeente Someren.

Twee nieuwe convenanten in Breda
Gemeente, politie en horeca in Breda hebben een nieuw 
convenant veilig uitgaan afgesloten voor de periode 2020 
– 2024, aldus het Brabants Dagblad. Een aantal afspraken is 
hierin vastgelegd, zoals: bij weder-verstrekking van alcohol 
wordt de meerderjarige bestraft met een collectief horeca-
verbod van minimaal 2 maanden. Maar ook de inzet van 
particuliere beveiliging in de openbare ruimte wordt voort-
gezet, evenals de aanpak van ID-fraude en discriminatie aan de 
horecadeur. Portiers worden in hun werk waar mogelijk 
behandeld volgens de uitgangspunten van Veilige Publieke Taak.  

Daarnaast is een Bredaas convenant afgesloten in kader van de 
Coronacrisis, in het bijzonder over het delen van de huurkosten. 
Brouwerijen, pandeigenaren, cafés en restaurants in Breda 
hebben afgesproken om de huur in de maanden april en mei 
door drieën te delen. Ruim honderd van de zeshonderd cafés en 
restaurants in de gemeente Breda doen al mee. De gemeente 
roept alle horecazaken in Breda op zich aan te sluiten bij dit 
convenant.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 
CCV-adviseur Veilig uitgaan Marjolijn van Hest, via e-mail 
marjolijn.vanhest@hetccv.nl of tel 06 13 35 00 89.
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https://www.bd.nl/breda/breda-zet-volgende-stap-naar-veiliger-stapcentrum~aba74650/
https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5097406/brouwers-verhuurders-steunen-horeca-breda-corona
mailto:marjolijn.vanhest%40hetccv.nl?subject=

