Schriftelijk vraag aan het College
(art. 39, Reglement van orde)
Datum:

31 januari 2017
Indiener(s
De

Aan het college van
de gemeente Hulst

fractie van het CDA

Onderwerp: Overlast horeca Hulst
Portefeuillehouder: Burgemeester Mulder
Vraag:
1. Wat vindt het college van het gebeurde in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 januari in
café Entrez?
2. Is het college bereid om vooruitlopend op de voor dit najaar voorziene evaluatie van het huidige
beleid te kijken of de afspraken, zoals een goed werkend cameratoezicht, worden nagekomen?
3. Denkt het college dat het huidige beleid, dus met goed cameratoezicht en goede afspraken met
de horeca, gehandhaafd kan blijven? Is de maat nog niet vol?
4. Kan de gemeente overlastgevers van elders weren en zo ja wil het collega dat?

Aanleiding voor deze vragen:
Er was in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 januari een zeer ernstig incident in café Entrez.
Naar aanleiding daarvan heeft de burgemeester vorige week gedreigd met een sluitingsuur.
Recent heeft huisarts Helmers, volgens BNDeStem, een open brief geschreven, gericht aan
horecavoorman Ben Picavet. Dokter Helmers heeft ter plekke hulp verleend en hij schrijft letterlijk
over “molesteren” en “het toebrengen van zwaar lichamelijk Letsel” en ook dat iemand met een
fles “bijna de schedel is ingeslagen”. Hij noemt het “vreselijk crimineel gedrag” en hij zegt zelfs:
“Mensen die dit doen horen achter de tralies in de dierentuin thuis”.
Mogelijk komen de daders niet uit Hulst. De aanwezige camera werkte niet.

Eventuele toelichting:
De raad van Hulst heeft in 2016 de horeca een laatste kans willen geven om zonder sluitingsuur te
komen tot normale uitgaansavonden in de binnenstad zonder ernstige incidenten en zonder veel
overlast voor de omgeving.
Inmiddels is helaas dit ernstige incident gebeurd en moet een huisarts zich in zijn wanhoop richten
tot een horecavoorman middels een open brief. Onze fractie kan deze brief niet negeren.

Indiener(s),
K. Martinet,
namens de fractie van het CDA

