Welk openingstijden voor de Bossche Horeca wilt u?
Wij willen graag samen met u onderzoeken of er behoefte is aan een verruiming van de
openingstijden in de Bossche horeca. De vraag geldt primair voor het centrum van ’s-Hertogenbosch
(en Rosmalen) en ziet dus niet/minder toe op de woonwijken/overige dorpskernen.
1.
2.

Heeft u behoefte c.q. ziet u mogelijkheden voor een verruiming van de openingstijden van de
Bossche horeca?
Zo ja, welk openingstijdenregime (zie hierna) zorgt volgens u voor de beste balans in
enerzijds een aantrekkelijk uitgaansklimaat (ook voor jongeren) en anderzijds het voorkomen
van overlast en uitgaansgeweld?

Uitleg openingstijdenregimes
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende openingstijdenregimes is het
volgende nog van belang:
Onderscheid in soorten horeca.
 natte horeca (cafés en restaurants) vs droge horeca (snackbars, shoarmazaken e.d. ook wel
genoemd broodjeszaken)
 met weekendontheffing (meestal gelegen in een horecaconcentratiegebied en verplichting van
gebruik van portiers tijdens deze extra uren) vs zonder weekendontheffing
 reguliere horeca vs nachtzaken
Eenrichtingsverkeer (Venstertijden)
De tijden dat horecazaken geopend zijn, maar geen nieuwe bezoekers meer mogen worden toelaten
(wel eruit niet erin). Voor reguliere horeca met weekendontheffing is dit om 03:00. Voor nachtzaken is
dit 03:00 door de week en in het weekend om 03:30.
Cooling down
Een half uur voor sluitingstijd mogen er geen consumpties meer worden verstrekt, dient de muziek in
een horecazaak uit te staan en de verlichting aan om een rustig vertrek van de bezoekers te
bewerkstelligen.
Bij het bepalen van de eindtijden voor de Bossche Horeca kan op verschillen manieren onderscheid
gemaakt worden, in soorten horeca (nat/droog, regulier/nachtzaak, met of zonder weekendontheffing)
en in ligging. Bovendien kunnen door middel van het hanteren van eenrichtingsverkeer (de zgn.
venstertijden) en cooling downperiodes (geen consumpties, muziek uit, lampen aan) nog extra regels
worden gesteld die invloed hebben op de gelijktijdige uitstroom van publiek.
Regime I Huidige openingstijden (incl. venstertijden en cooling down)
Eindtijd reguliere zaken
- zo t/m do (en vr t/m za indien geen weekendontheffing)
:
- vr t/m za met weekend ontheffing
:

02:00
04:00

Eindtijd nachtzaken (P79, Caroussel, Ushiwawa, De Taveerne)
- zo t/m do
- vr t/m za

04:00
05:00

:
:

Regime II Uniforme eindtijd 05:00 uur (incl. aangepaste venstertijden en cooling down)
Bij dit regime wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen reguliere zaken en nachtzaken, maar
geldt voor de gehele horeca een uniforme eindtijd van 05:00.
Regime III Vrije openingstijden (met eenrichtingsverkeer vanaf 04:00)
Bij het bepalen van een standpunt welk scenario de voorkeur geniet kunnen verschillende belangen
een rol spelen. Een aantrekkelijke uitgaansstad, economische motieven, openbare orde en veiligheid,
nachtrust, voorkomen/tegengaan van overlast, enz. Gevraagd wordt om in de keuze van een scenario
al die belangen af te wegen.

