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Beste leden van de gemeenteraad, 
 
De afgelopen weken zijn enkele artikelen in de media verschenen over de vrijdagmiddagborrel. Na 
het lezen van deze artikelen kan bij u de indruk ontstaan dat onze organisatie hier actief tegen 
optreedt.  
 
Artikel 25 alcoholwet 
Volgens artikel 25 van de alcoholwet mag er geen alcohol aanwezig, genuttigd of op voorraad zijn in 
voor publiek toegankelijke ruimten en in delen van die ruimte waar geen publiek mag komen. Kort 
gezegd, alcohol is toegestaan in horecabedrijven met een vergunning, slijterijen en winkel die alcohol 
mogen verkopen om elders te nuttigen. Als organisatie handhaven wij niet actief op de alcoholwet als 
het gaat om vrijdagmiddag- en werkborrels. 
 
Handhaven na melding 
Als naar aanleiding van een melding (bijvoorbeeld geluidsoverlast) een overtreding wordt 
geconstateerd, wordt van ons geacht dat wij hierop handhaven. Of het nu gaat om de APV of andere 
regelgeving, zoals artikel 25 van de alcoholwet. Dit is gebeurd bij de drie voorbeelden die in de 
media worden genoemd.  
 
Bij zowel het glasbedrijf als de kapperszaak is de overtreding van de alcoholwet geconstateerd naar 
aanleiding van geluidsoverlast door versterkte muziek. Beide bedrijven werden op een 
zaterdagavond na 21.00 uur bezocht, ruim na sluitingstijd. De makelaar werd bezocht tijdens de 
coronaperiode. Aanleiding van het bezoek was een melding over het aantal personen dat aanwezig 
was in het voor publiek toegankelijke deel van het bedrijf.  
 
Ik vertrouw er op u met deze toelichting op de artikelen in de media naar behoren te hebben 
geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
A.J.M. Heerts 
burgemeester 
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