
Goedenavond dames en heren 

Mijn naam is Koos Kruit en ik zal namens de 25 samenwerkende dorps-
huizen inspreken over de APV.  

Sinds 2018 ben ik voorzitter van het dorpshuis in Heukelum waar ik al 
sinds ruim 30 jaar woonachtig ben.  
.......................................................................................................................... 

A...Bezwaren van de dorpshuizen tegen de huidige APV. 

De kern van onze bezwaren is dat de APV een keurslijf aan regels en verbo-
den heeft geïntroduceerd die totaal niet aanwezig waren in de drie voormali-
ge gemeentes. 

Verder wordt het economisch model van de dorpshuizen compleet onderuit 
gehaald door de eis dat alleen een commerciële horeca ondernemer alcoho-
lische dranken mag schenken. Dit zou ter "voorkoming van mogelijke oneer-
lijke mededinging” zijn.  

Uit de praktijk van vele jaren blijkt dat de APV sluitingstijden ( zo t.m. do 
23.30 en vr t.m. za 01.00) de dorpshuizen volledig beperkt in haar mogelijk-
heden . Ook vanuit het oogpunt van openbare orde en handhaving is deze 
tijd onnodig stringent. 
Sterker nog - vanuit een oogpunt van handhaving in de praktijk van vele jaren 
niet realistisch. 

B..onze pro-actieve strategie 
Vanaf Mei hebben wij een pro-actieve strategie gevolgd door met de gemeen-
te samen te werken en op grond van onderbouwde informatie , feiten en ar-
gumentatie de volgende punten ter discussie te stellen en te veranderen: 

1...eliminatie van de zware artikelen 2.34c en 2.34d die een oerwoud aan re-
gels en verboden introduceert. 
     
2....de eis van een commerciële ondernemer elimineren  

3....de sluitingstijden in lijn te brengen met de werkelijkheid met tevens een 
duidelijke basis voor eventuele handhaving 



C...Terugblik periode Mei t.m. Juni 
Op 8 Mei heeft de gemeente een inspraakavond gehouden over de APV. Vervol-
gens hebben een aantal dorpshuizen nog een uitgebreide schriftelijke reactie inge-
diend. 

De unanieme conclusie van de dorpshuizen was en is dat de APV grote implicaties 
en consequenties heeft voor de levensvatbaarheid van de dorpshuizen . Op initia-
tief van de gemeente en Welzijn West Betuwe is op 6 juni met praktisch alle bestu-
ren van dorpshuizen een uitgebreide sterkte, zwakte analyse ( SWOT) gehouden 
die wederom , in veel meer detail , de ongewenste negatieve effecten van de APV 
in kaart bracht. 

Vervolgens hebben de besturen van de dorpshuizen van Tricht , Rhenoy en Heuke-
lum namens de gezamenlijke dorpshuizen het voortouw genomen om een uitge-
breide reactie te geven aan het college van B&W. In onze brief van 12 juni aan het 
College van B&W hebben wij ons aanbod tot actieve samenwerking nader uitge-
werkt. 

Op 26 juni hebben wij een constructieve vergadering gehad met de burgemeester 
en de wethouder leefbaarheid ( Rutger van Stappershoef). 
Ons aanbod om pro-actief samen te werken werd direct positief aanvaard. 

opm...de raadsleden kregen op 9 juli reeds onze korte notitie over deze periode. 

D....de realiteit van onze kernen 
Er zijn 25 dorpshuizen aangezien Heesselt inwonend is bij Varik. De grootste kern 
t.w. Geldermalsen is dusdanig groot en complex dat wij deze verder buiten onze 
analyse houden.  

Van de resterende 24 dorpshuizen zijn er slechts 4 met een echte commerciële ex-
ploitant. Alleen bij voldoende omvang van commerciële activiteiten is een exploita-
tie door een zakelijke partner rendabel. 

De algemene trend is dat alleen als het gebouw voldoet aan redelijke hedendaagse 
eisen PLUS een voldoende groot verzorgingsgebied is , de reguliere ondernemers 
mogelijk geïnteresseerd zijn. Tevens is niet iedere ondernemer geschikt  voor de 
"dynamiek" van dorpshuizen. 

Belangrijk is dat in haast alle kernen geen relevante horeca meer actief cq 
aanwezig is 



De overige 20 dorpshuizen bestaan alleen door de inzet en enthousiasme van 
honderden vrijwilligers die onderdeel zijn van de sociale cohesie van hun kernen. 
Alle werken met een para-commerciële vergunning en de benodigde opleidingen 
van veilig alcohol schenken en sociale hygiene.  
Veel dorpshuizen kunnen nu slechts met moeite een gezond financieel beleid over-
eind houden. Dit is ook voor de raad van belang voor toekomstige financiële onder-
steuning door de gemeente. 

E....intensief werkoverleg met de gemeente in Juli 

In onze intensieve werkbesprekingen met de juristen van de gemeente en de wet-
houder leefbaarheid op 9 en 23 juli hebben wij het voorstel gedaan om het VNG-
model voor APV ( case 4 of 5 ) voor para-commerciële instellingen te gebruiken. Dit 
geeft slechts een beperkt aantal onvermijdbare beperkingen die mede de openbare 
orde en de handhaving integraal vastleggen.  

Ter ondersteuning van onze besprekingen hebben wij twee enquetes bij alle dorps-
huizen gehouden en wel : 

1...analyse van de dorpshuizen   - met name over het aspect horeca 
2...2de enquete over sluitingstijden en de huidige activiteiten van de dorpshuizen. 

opm..separaat heb ik op 18.9 via de griffier de resultaten van deze twee enquêtes 
alvast ter info vooraf aan de raadsleden opgestuurd.  

Hierdoor was het mogelijk om feitelijke gegevens en informatie te verzamelen die 
de twee volgende stellingen ondersteunen en onderbouwen : 

1...de dorpshuizen vormen geen enkele gevaar voor de reguliere horeca. 

2...wij zijn stellig van mening dat de sluitingstijden in de aangepaste APV aanzien 
lijk ruimer gesteld dienen te worden on in lijn te zijn met de realiteit. 



F...Werkbare , begrijpelijke en verbeterde APV  

Met name de uitgebreide artikelen 2.34c en 2.34d die maar liefst 2 pagina’s bestrij-
ken komen te vervallen. Hierdoor wordt een berg aan bureaucratie geëlimineerd .  
Tevens wordt de handhaving hierdoor eenvoudiger en eenduidiger. 

De belangrijkste artikelen zien er nu als volgt uit : 

2.29 - 1a sluitingstijd  

a…wij hebben een akkoord voor vrijdag- en zaterdagnacht van 01.00 naar 02.00. 

b….maandag t.m. dondernacht van 23.30 …..…? 
Er loopt nog een discussie met de gemeente over de sluitingstijd doordeweeks. 

Op grond van onze 2de enquete maken wij ons sterk voor een sluitingstijd van 
01.00 ipv 23.30. Veel activiteiten stoppen pas rond 24.00 waarna de spullen en de 
ruimte  opgeruimd dient te worden. Ineens zou iedereen moeten verdwijnen. 
Dit is niet realistisch en wij verzoeken de gemeente dan ook om onze argumentatie 
voor 01.00 als uitgangspunt te nemen. 

         
2.29 - 3 - handhaving - nieuw 
Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben of be-
zoekers in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.  

Dit is een belangrijk artikel dat de handhaving eenduidig en simpel zal maken MITS 
de sluitingstijd doordeweeks realistisch is en wel 01.00 

2.34b  - regulering para-commerciële rechtspersonen. = NIEUW  
Ook duidelijke referentie ter voorkoming van oneerlijke mededinging. 

Ergo geen eis meer voor een commerciële ondernemer. Inmiddels heeft Horeca 
Nederland schriftelijk aan de gemeente bevestigd dat zij akkoord is met de aange-
paste APV.  



G...Samenvatting 

De gezamenlijke dorpshuizen hebben door een intensief en tijdig over-
leg met de gemeente  pro-actief de structuur en inhoud van de verbe-
terde APV voor de dorpshuizen inhoud kunnen geven. 

Het laatste maar wel belangrijk uitstaande punt is alleen nog de slui-
tingstijd voor de maandag- t.m. donderdagnacht waarbij wij ons als 
dorpshuizen sterk maken voor 01.00 

De verbeterde APV + de sluitingstijd van 01.00 geeft de dorpshuizen de 
benodigde ruimte om op daadkrachtige wijze verder te bouwen aan 
onze belangrijke missie en wel de levensvatbaarheid en sociale cohesie 
in onze kernen. 

De dorpshuizen vervullen een belangrijke functie in hun kernen waar-
door de sociale cohesie vitaal en levensvatbaar blijft. Zij verdienen het 
vertrouwen van de gemeente, de raad dat zij de ruimte krijgen en be-
houden om goed te functioneren. 

Onze dank ook aan de juristen van de gemeente en de wethouder 
waarmee wij op een prettige en wederzijds effectieve wijze dit eindresul-
taat hebben kunnen bereiken. 

Namens de gezamenlijk dorpshuizen dank ik u voor uw aandacht en wij 
gaan er van uit dat de raad de aanpaste APV “kamerbreed” zal onder-
steunen en in november zal goedkeuren. 

Koos Kruit 

mobiel - 0657606558 
email   - kooskruit@gmail.com 
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