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“SAMEN WERKEN AAN
EEN VEILIG ALMERE”

CONVENANT
ACTIEPLAN VEILIGHEID
VEILIG & GEZOND
2019-2022
UITGAAN 2019-2021

2

INLEIDING
Sinds 2004 wordt in Almere gewerkt met een
convenant Veilig Uitgaan volgens de systematiek
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU), ontwikkeld
door het CCV. Het convenant 2019-2021 vervangt
het convenant Veilig Uitgaan 2014-2017 met inachtneming van het protocol Collectieve Horeca
ontzeggingen (CHO). Sinds de vorige convenant
periode is veel gebeurd. Het uitgaansgebied is
voortdurend in beweging. Er zijn regelmatig wijzigingen in eigenaren en namen van horecabedrijven
en daarnaast heeft een aantal horecabedrijven
de bedrijfsvoering beëindigd. Op dit moment is
het uitgaan weer voornamelijk geconcentreerd in
Almere Centrum; de komende periode kan dit beeld
uiteraard weer veranderen.

In deze nieuwe periode is gekozen voor een actieve
rol van de individuele horecaondernemer door
middel van ondertekening per onderneming.
Koninklijke Horeca Nederland ondersteunt dit
convenant en de uitvoering ervan. Daarnaast zijn de
horecabedrijven verdeeld in twee categorieën:
categorie A betreft de middelzware horeca en
categorie B betreft de zware horeca. Mochten er
gaandeweg nieuwe horecabedrijven bijkomen
dan zijn ook deze ondernemers van harte
welkom zich aan te sluiten bij deze set
van afspraken.

“MOCHTEN ER GAANDEWEG NIEUWE
HORECABEDRIJVEN BIJKOMEN DAN ZIJN
OOK DEZE ONDERNEMERS VAN HARTE
WELKOM ZICH AAN TE SLUITEN BIJ DEZE
SET VAN AFSPRAKEN”

CONVENANT VEILIG & GEZOND UITGAAN 2019-2021
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ONDERGETEKENDEN, TE WETEN

De gemeente Almere, hierbij vertegenwoordigd
door de burgemeester,
F.M. Weerwind

De politie, hierbij vertegenwoordigd door het
sectorhoofd van het district Flevoland,
F.W. van Spaendonk

De horecaondernemers van Almere,
hierbij vertegenwoordigd door de directeur
ondernemersvereniging OVSA,
M.R. Ort

OVERWEGENDE DAT
1

Het Convenant Veilig Uitgaan Almere 2014-2017 is afgelopen;

2

Het Convenant Veilig Uitgaan Almere 2014-2017 de samenwerking tussen partners heeft verbeterd;

3

Het belang van veilig uitgaan door alle partners wordt onderschreven en op een positieve manier
uitgedragen door elk;

4


Iedere
partner vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - met in acht name van wettelijke regelingen
- bijdraagt aan een veilig uitgaansgebied;

5

Concrete afspraken nodig zijn om invulling te geven aan deze
publiek-private samenwerking;
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VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN
GEMEENTE ALMERE

HORECAONDERNEMERS

POLITIE

De gemeente Almere heeft de regie over het integrale veiligheidsbeleid. In samenwerking met
partners wordt op tal van thema’s inspanningen
verricht, zo ook op het terrein van veilig uitgaan.
De gemeente coördineert de acties tussen en met
partners en draagt zorg voor afstemming.
De gemeente heeft als taak te zorgen voor beheer
en onderhoud van de openbare ruimte. De vergunningverlening en handhaving van vergunningvoorschriften voor horecabedrijven is een bevoegdheid
van de gemeente. In het kader van handhaving van
de openbare orde beschikt de burgemeester over
diverse instrumenten die hij kan inzetten om de
openbare orde te herstellen als deze verstoord is
of dreigt te raken.

De horecaondernemers zijn primair verantwoordelijk voor hun bezoekers in en rondom het eigen
horecabedrijf. Zij tonen verantwoordelijkheid voor
hun bezoekers in het openbaar gebied: zowel voor
wat betreft zorgsituaties als het voorkomen en
stoppen van agressie. Daarnaast werken de horecaondernemers nauw samen met de convenantpartners om de uitloop van vertrekkende bezoekers te
begeleiden.

De politie is primair verantwoordelijk voor het
opsporen van en optreden bij strafbare feiten en het
handhaven van de openbare orde. De aanwezigheid
van de politie in het uitgaansgebied is secundair
gericht op het behoud van een open en gastvrije
sfeer, door pro actief te zijn bij verstorend gedrag en
bij voorkeur de-escalerend bij verstoringen. Voorts
heeft de politie een signalerende, adviserende en
preventie rol bij het beleid ten aanzien van uitgaan.

CONVENANT VEILIG & GEZOND UITGAAN 2019-2021

De horecagelegenheden zijn onder te verdelen in
twee categorieën: categorie A betreft de middelzware horeca, die overdag geopend is en normaal
gesproken ook delen van de nacht, zoals een café,
biljartcentrum, bierhuis of proeflokaal. Categorie B
betreft de zware horeca, die voor een goed functioneren ook ’s nachts geopend is, een groot aantal
bezoekers aantrekt en waarbij het hoofddoel is om
(langdurig) te dansen op versterkte elektronische
muziek. Hierbij valt de denken aan een bar/dancing,
nachtclub of partycentrum. In dergelijke horecagelegenheden is sprake van grotere risico’s voor de
openbare orde dan in categorie A horecagelegenheden. Gelet op de doelgroep die op de zware horeca
afkomt, het alcohol (en eventueel drugs)gebruik, de
eventuele aanwezigheid van wapens en geweld etc.,
gelden daarom specifieke veiligheidseisen.
5

INSPANNINGEN OP DE THEMA’S VOOR VEILIG UITGAAN

De partners werken op basis van vijf
thema’s samen om de verschillende
doelstellingen te realiseren. De afspraken
zijn per partner en per doelstelling
inzichtelijk gemaakt (bijlage 1: Afspraken
per thema). De afspraken gelden voor alle
deelnemende horecagelegenheden, tenzij
specifiek is aangegeven dat de afspraak
van toepassing is op een horecazaak
binnen categorie B.

1

KWALITEIT VAN HET OPENBAAR GEBIED

De beleving van een bezoek aan het uitgaansgebied hangt sterk
samen met de kwaliteit van de openbare ruimte. Een schone, hoogwaardige omgeving draagt er aan bij dat uitgaanspubliek zorgvuldiger
met (de inrichting van) de openbare ruimte omgaat en ook dat publiek
zich veiliger voelt. Daarom spannen de partners zich gezamenlijk in
om de kwaliteit van de openbare ruimte op niveau te houden, vooral in
de directe omgeving van horecagelegenheden.

CONVENANT VEILIG & GEZOND UITGAAN 2019-2021
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2

VEILIGHEID EN BESCHERMING
VAN BEZOEKERS EN PERSONEEL

De veiligheid van het uitgaanspubliek is in het belang van
iedereen. De mate van alcohol- en drugsgebruik en (het
ontbreken van) wapenbezit bepalen in grote mate de veiligheid en aantrekkelijkheid van het uitgaan. Een helder
toelatingsbeleid schept duidelijkheid vooraf voor bezoekers.
Het voorkomt conflicten aan de deur en daarmee vormen van
uitgaansgeweld binnen de horecazaak én in de openbare
ruimte. De partners spannen zich in om de veiligheid van
bezoekers, personeel en passanten te waarborgen.

CONVENANT VEILIG & GEZOND UITGAAN 2019-2021

3

TEGENGAAN EXCESSIEF MIDDELENGEBRUIK

Alcohol- en drugsgebruik heeft invloed op de gezondheid van
bezoekers. Overmatig gebruik hiervan kan naast gezondheidsschade tot agressie, geweld en overlast op straat leiden.
Het tegengaan van excessen is daarom een belangrijk thema
in dit convenant. Dit wordt verder uitgewerkt in het Preventieen Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en
Horecawet. Alle partners zijn alert op nieuwe ontwikkelingen
in (party) drugs/middelen en de gezondheidsrisico’s ervan.

7

5
4

TOEZICHT EN HANDHAVING EN
SANCTIONERING

In het uitgaansleven is het samenspel tussen horeca,
gemeente en politie essentieel. Dit betekent niet alleen dat de
inzet van de politie op het volume van activiteiten is afgestemd,
maar ook dat de manier waarop portiers en politie aanwezig
zijn en eenduidig samenwerken bij agressie en geweld, is
afgestemd. De horeca heeft de verantwoordelijkheid voor
effectief beleid in en rond de onderneming en de politie ondersteunt dit primair in het openbaar gebied. Met de gezamenlijke
inspanningen wordt uitgedragen dat uitgaansgeweld niet
getolereerd wordt in Almere.

CONVENANT VEILIG & GEZOND UITGAAN 2019-2021

OVERLEG, COMMUNICATIE EN MONITORING

Om de samenwerking rond veiligheid en gezondheid in de
Almeerse uitgaanscentra te bevorderen is overleg op diverse
niveaus noodzakelijk. De gemeente Almere initieert en
faciliteert het overleg op operationeel, tactisch en bestuurlijk
niveau. Partners waarborgen de afvaardiging hieraan.
Partners communiceren de inhoud van dit convenant naar
de eigen achterban. De gemeente neemt het initiatief de
afspraken met betrekking tot veilig uitgaan te bundelen op
één website. Partners spannen zich in om alle afspraken uit
dit convenant te monitoren. Jaarlijks zullen ontwikkelingen
en trends in het uitgaansgebied besproken worden. Waar
nodig zullen aanvullende acties worden ingezet.
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SLOTBEPALINGEN
De partners spreken uit dat indien één van de
partners van mening is dat dit convenant gewijzigd
of aangevuld dient te worden, dit in overleg gebeurt
met alle betrokken partners. Een herziening van het
convenant is van kracht zodra het door alle partners
is ondertekend.

treden bij het overtreden van de lokale en landelijke
regelgeving.

De partners spannen zich in om de gemaakte
afspraken in dit convenant na te komen en spreken
elkaar aan wanneer dit niet gebeurt. Het convenant
staat los van de bevoegdheid van het Openbaar
Ministerie en politie om strafrechtelijk op te treden
bij overtreding van wettelijke voorschriften. Ook
blijft de gemeente bevoegd bestuursrechtelijk op te

Het convenant treedt in werking zodra deze door de
partners is ondertekend. Het staat horecaondernemers vrij zich op een later moment bij het convenant
aan te sluiten. In dat geval treedt het convenant voor
de betreffende horecaondernemer in werking nadat
het convenant ondertekend is.

Een partner kan deelname aan het convenant met
redenen omkleed en met een aankondigingstermijn
van één maand opzeggen.

F.M. Weerwind
Burgemeester
gemeente Almere

F.W. van Spaendonk
Sectorhoofd Politie Eenheid Midden-Nederland
District Flevoland

M.R. Ort
Directeur OVSA
Namens horecaondernemers
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De veiligheidsmanager Almere centrum fungeert als
meldpunt voor vragen en opmerkingen over de
inhoud van het convenant.

De partners spreken uit dat het convenant geldt
voor een periode van drie jaar. De partners evalueren jaarlijks de werking van de afspraken. Eén jaar
voor het verstrijken van het convenant wordt door
partners overlegd over de voortzetting van het
convenant.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Almere
op 19 december 2018.
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BIJLAGE 1
AFSPRAAK PER THEMA

CONVENANT
ACTIEPLAN VEILIGHEID
VEILIG & GEZOND
2019-2022
UITGAAN 2019-2021
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1. KWALITEIT VAN HET OPENBAAR GEBIED
1.1	DE OPENBARE RUIMTE IS GOED
VERLICHT

1.4	VOLDOENDE FIETS PARKEER
FACILITEITEN

•	Gemeente zorgt voor voldoende lichtniveau in
het openbaar gebied en lost knelpunten op;
•	Gemeente organiseert jaarlijks een schouw
inzake schoon, heel en veilig met partners;
•	Horecaondernemer zorgt voor goede verlichting aan de gevel;
•
Politie signaleert en adviseert waar nodig.

•	Gemeente zorgt voor voldoende openbare
parkeerfaciliteiten voor fietsers.

1.2 OPENBARE RUIMTE IS SCHOON
•	Gemeente streeft ernaar voor een schoon
Almere Centrum op niveau A+ te verzorgen;
•	Horecaondernemer zorgt voor een schone
omgeving rondom het bedrijf en verwijdert na
sluitingstijd verontreiniging;

1.5	VOORKOMEN UITWASSEN MET
BOUWMATERIALEN
•	Gemeente stemt bouwwerkzaamheden af op
evenementen kalender en geeft opdracht aan
derden dat bouwplaatsen niet toegankelijk zijn
voor publiek;
•	Horecaondernemer zorgt ervoor dat in geval
van bouwwerkzaamheden het publiek er niet
bij kan.

1.3 VOORKOMEN VAN WILDPLASSEN
•	Gemeente zorgt voor mobiele toiletten op
uitgaansavonden;
•	Horecaondernemer zorgt voor voldoende
schone toiletten voor bezoekers;
•	Politie bekeurt voor wildplassen.

CONVENANT VEILIG & GEZOND UITGAAN 2019-2021
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2. VEILIGHEID EN BESCHERMING VAN BEZOEKERS EN PERSONEEL
2.1 B
 EVORDEREN VEILIGHEID DOOR
DEURBELEID/HUISREGELS

2.2 G
 ELIJKE BEHANDELING VAN
BEZOEKERS

•	Gemeente publiceert de namen van de horecaondernemers die deelnemen aan dit convenant;
•	Gemeente biedt deze ondernemers een keurmerk/schildje aan;
•	Horecaondernemers hebben gezamenlijk
collectieve huisregels opgesteld die voor heel
Almere Centrum gelden (zie bijlage 2);
•	Horecaondernemer vult de collectieve huis
regels zo nodig aan met eigen regels;
•	Horecaondernemer hangt de huisregels
zichtbaar op, plaatst deze op zijn of haar
website en ziet toe op de naleving ervan;
•	Horecaondernemer stelt eisen aan het gedrag
van bezoekers en verleent geen toegang bij
afwijkend gedrag (agressie, dronken, onder
invloed van drugs);
•	Politie adviseert en/of verleent hulp bij
problemen door het niet toelaten van
bezoekers.

•	Gemeente treedt in overleg met horeca
ondernemers in geval van klachten van structurele aard;
•	Horecaondernemer onderschrijft de gelijke
behandeling van alle bezoekers en instrueert
personeel hierop;
•	Bezoekers worden via de website Veilig Uitgaan
gewezen op de mogelijkheden die voor hen
beschikbaar zijn om in van geval van vermoedens van niet gelijke behandeling dit aan te
kaarten;

CONVENANT VEILIG & GEZOND UITGAAN 2019-2021

•	Horeca categorie B: horecaondernemer
draagt zorg voor in geval van aantreffen van
wapens en/of drugs dat deze in de horecakluis
worden gedeponeerd;
•	Horecaondernemer draagt personen met
wapens over aan politie;
•	Horecaondernemer informeert politie bij alle
vermoedens van wapenbezit;
•	Politie treedt op bij personen met messen of
ander wapenbezit;
•	Politie adviseert ondernemers bij te nemen
maatregelen en/of het verbeteren van de
werkwijze.

2.3 VOORKOMEN VAN WAPENBEZIT
•	Gemeente kan een bestuurlijke maatregel
treffen, zoals messenverbod in Almere
Centrum;
•	Horeca categorie B: horecaondernemer neemt
tijdens de uitgaansnachten standaard detectiemaatregelen en/of fouilleert iedere klant;
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3. TEGENGAAN EXCESSIEF MIDDELENGEBRUIK
3.1	VOORKOMEN DRANKMISBRUIK EN
EXCESSIEF MIDDELENGEBRUIK
•	Gemeente subsidieert voorlichtingsactiviteiten
van Tactus;
•	Gemeente organiseert regelmatig voorlichting
over trends en risico’s in middelengebruik t.b.v.
operationeel overleg;
•	Horecaondernemer biedt personeel instructies
voor verantwoord alcohol schenken aan
bezoekers;
•	Horecaondernemer biedt personeel instructies
voor geen alcoholgebruik tijdens openingstijden. Indien personeel onder invloed is, mag
hij/zij bepaalde handelingen niet verrichten;
•	Horecaondernemer voorkomt drugsgebruik in
zijn/haar zaak (zie huisregels);
•	Horecaondernemer treedt op bij drugsgebruik
in zijn/haar zaak;
•	Horecaondernemer treedt op tegen drugshandel in zijn/haar zaak en zoekt contact met
politie over te nemen maatregelen/ c.q. op te
leggen sanctie;

CONVENANT VEILIG & GEZOND UITGAAN 2019-2021

•	Horecaondernemer verleent zorg aan zijn/haar
bezoekers in en rondom zijn zaak bij bedreigende situaties door drank en drugs en draagt
deze personen over aan het zorgkader;
•	De partners spannen zich in zorg te regelen
voor personen in dreigende situaties in het
openbaar gebied;
•	Politie treedt op tegen overtredingen van
alcohol- en/of drugsgebruik/bezit/ handel.

3.2	G EBRUIK VAN EN RISICO’S VAN
WAARNEMING VERANDERENDE
MIDDELEN

•	Horecaondernemer stelt zich te allen tijde op
de hoogte van risico´s van waarneming
veranderende middelen;
•	Horecaondernemer is alert op eventuele
effecten bij gebruik van waarneming veranderende middelen door bezoekers;
•	Horecaondernemer verleent wanneer nodig
zorg aan bezoekers en meldt incidenten bij
politie en gemeente;
•	Politie geeft advies, signaleert en treedt op bij
excessen in de openbare ruimte.

•	Gemeente bevordert voorlichting over risico’s
en verantwoord gebruik van party drugs en
waarneming veranderende middelen;
•	Indien onderzoek uitwijst dat het gebruik van
specifieke waarneming veranderende middelen
grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt,
onderzoekt de gemeente de mogelijkheden
met betrekking tot een verbod hiervan in
de APV;
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4. TOEZICHT, HANDHAVING EN SANCTIONERING
4.1	BEPERKEN OVERLAST VOOR
OMWONENDEN
•	Horecaondernemer draagt zorg voor een rustig
vertrek van de bezoekers en werkt samen met
de politie om uitgaanspubliek huiswaarts te
krijgen;

4.2	BEVORDEREN VAN VEILIGHEIDS
SITUATIE IN HET UITGAANSGEBIED
•	Gemeente draagt zorg voor de exploitatie van
cameratoezicht en maakt werkafspraken met
het horecateam van de politie;
•	Gemeente kan een aanwijzing geven over de
beperking van de sluitingstijden, of tijd waarop
bezoekers nog toegelaten kunnen worden;
•	Horecaondernemer deelt informatie die
openbare orde en veiligheid betreffen (waaronder camerabeelden) met politie;
•	Horecaondernemer doet alles wat in zijn/haar
vermogen ligt om incidenten binnen en rondom
het horecabedrijf te doen stoppen, verminderen
en zoekt onmiddellijk samenwerking met
politie;
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•	Horecaondernemer stimuleert werknemers
en bezoekers tot het doen van aangifte;
•	Politie wijst persoon aan die coördinerende
rol heeft en aanspreekpunt is;
•	Politie maakt preventief en repressief gebruik
van cameratoezicht.

4.3	VOORKOMEN SITUATIES VAN
NIET TOEREIKEND TOEZICHT
EN HANDHAVING
•	Horecaondernemer meldt bijzondere of
afwijkende evenementen tijdig vooraf bij
gemeente en politie;
•	Convenantpartners bepalen met elkaar de
criteria van risicofeesten en de te nemen
maatregelen ten behoeve van het goede
verloop;
•	Politie is op vrijdag- en zaterdagnacht
aanwezig met het horecateam;
•	Politie stemt inzet af op activiteiten horeca,
evenementen en feestdagen.

4.4	MONITOREN INCIDENTEN
•	Horecaondernemer doet aangifte van strafbare feiten en verleent medewerking aan
onderzoeken;
•	Horecaondernemer geeft instructies aan
personeel m.b.t. geweldsbeheersing en de
convenantpartners organiseren gezamenlijk
een training geweldsbeheersing;
•	Politie monitort ontwikkelingen m.b.t. de
veiligheidssituatie per horecabedrijf en van
het openbaar gebied. Politie rapport hierover
aan gemeente en horecaondernemer en geeft
advies;
•	Politie en veiligheidsmanager gemeente
voeren overleg met horecaondernemer over
incidenten en risicovolle situaties (zonder
politiegegevens te delen), gericht op voorkomen van herhaling;
•	Gemeente zorgt voor het jaarlijks bespreken
van trends en ontwikkelingen.
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VERVOLG TOEZICHT, HANDHAVING EN SANCTIONERING
4.5	VERSTERKEN VEILIGHEIDSSITUATIE
BIJ ZWARE HORECA
•	Gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot
versterking van de veiligheidssituatie in de
zware horeca, bijvoorbeeld door het verplicht
stellen van een veiligheidsplan.

4.6	VOORKOMEN EN AANPAKKEN
GEWELDSINCIDENTEN
•	Gemeente faciliteert het digitale ontzeggingen
systeem (“Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
Almere”).
•	Gemeente maakt rapportages en deelt deze
met de partners;
•	Gemeente zet waar mogelijk ter versterking
van de veiligheidssituatie bestuurlijke maat
regelen in (bijvoorbeeld een gebiedsontzegging). De andere convenantpartners leveren
hiervoor input aan;
•	Horecaondernemer treedt op tegen geweld
plegers door het opleggen van een lokale of
collectieve horecaontzegging. Hierbij zoekt de
horecaondernemer afstemming met politie;
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•	Horecaondernemers zijn solidair bij afgifte
collectieve horecaontzeggingen;
•	Horecaondernemers zien er op toe dat bezoekers met een toegangsontzegging niet worden
toegelaten;
•	Politie en Koninklijke Horeca Nederland
adviseren en ondersteunen bij ontzeggingen de
horecaondernemer en/of gemeente;
•	Politie treedt op bij schending lokale of collectieve horecaontzegging op aangeven van
horecaondernemers.

4.7	PROFESSIONALISERING
HANDELWIJZE
•	Gemeente initieert en faciliteert thema overleggen en/of instructies voor portiers;
•	Horecaondernemer zorgt voor deelname
portiers aan jaarlijks overleg.
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5. MONITOREN
5.1 BEVORDEREN SAMENWERKING

5.3 SLOTBEPALING

•	Gemeente initieert overleg op met betrokken
partners op operationeel (minimaal drie keer
per jaar), op tactisch en op strategisch niveau.
Jaarlijks is een overleg met de aangesloten
horecaondernemers in aanwezigheid van
burgemeester en sectorhoofd van de politie;
•	Horecaondernemer waarborgt aanwezigheid bij
diverse overleggen en spreken elkaar aan op
aanwezigheid;
•
Politie waarborgt aanwezigheid bij overleggen.

•	Een partner die zich ondanks waarschuwingen
niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de
deelname aan dit convenant opgezegd worden;
•	Alle deelnemers worden hierover geïnformeerd.

5.2 COMMUNICATIE
•	Gemeente publiceert het convenant en de
namen van de convenantpartners;
•	Gemeente bevordert inspanningen van alle
betrokken convenantpartners;
•	Alle partners bevorderen positieve uitingen
met betrekking tot veilig en gezond uitgaan.
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BIJLAGE 2
COLLECTIEVE HUISREGELS VAN DE
AAN HET CONVENANT DEELNEMENDE
HORECA GELEGENHEDEN

CONVENANT
ACTIEPLAN VEILIGHEID
VEILIG & GEZOND
2019-2022
UITGAAN 2019-2021
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COLLECTIEVE HUISREGELS

WIJ DOEN MEE

CONVENANT

VEILIG &
GEZOND
UITGAAN

1. VOLG AANWIJZINGEN VAN HET PERSONEEL OP
2. TOEGANGSCONTROLE MET LEGITIMATIE IS MOGELIJK
3. GEEN WAPENS OF DRUGS
4. GEEN ONGEWENSTE INTIMITEITEN

WIJ DOEN MEE

CONVENANT

VEILIG &
GEZOND
UITGAAN

5. GEEN AGRESSIE
6. GEEN RACISME
7. GEEN HINDERLIJK GEDRAG
8.	NEGATIEF SFEERBEPALENDE KLEDING IS NIET TOEGESTAAN
9. GEEN EIGEN CONSUMPTIES
10. GLASWERK MOET BINNEN OF OP TERRAS BLIJVEN
11. GEEN OVERLAST VOOR DE BUREN

Voor de collectieve huisregels zie www.veiligalmere.nl
Of de website per horecagelegenheid.
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BIJLAGE 3
ONDERTEKENING CONVENANT KVU
DOOR HORECA ALMERE CENTRUM

CONVENANT
ACTIEPLAN VEILIGHEID
VEILIG & GEZOND
2019-2022
UITGAAN 2019-2021
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