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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Betrek bewoners bij uitwerking nachtvisie’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de brief van de wethouder EID, mevrouw Bruines en de 

wethouder MC, de heer Van Asten inzake Startnotitie Nachtvisie Den Haag: de Kracht van de Nacht 

(RIS312101) de op 6 oktober 2022 door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende 

motie ‘Betrek bewoners bij uitwerking nachtvisie’ (RIS313390) aangenomen. Hierbij informeert het 

college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

▪  de gemeente na overleggen met de Nachtburgemeester en vertegenwoordigers van de Haagse 

nachtsector de Startnotitie Nachtvisie Den Haag: de Kracht van de Nacht heeft opgesteld;  

▪  bewoners in en rondom de uitgaanskernen en andere uitgaansgelegenheden helemaal niet 

betrokken zijn bij het opstellen van deze startnotitie;  

 

Overwegende, dat:  

▪  bij een goed participatietraject rondom de uiteindelijke Nachtvisie omwonenden dienen te 

worden betrokken en dat zorgvuldige betrokkenheid aan de voorkant, ook bij kan dragen aan 

groter draagvlak voor de uiteindelijke Nachtvisie;  

▪  de Nachtvisie ook behoort aan te geven hoe bij eventuele toekomstige – al dan niet incidentele – 

aanpassingen van geluidsnormen en openingstijden op specifieke locaties, belangen van 

betrokkenen, waaronder bewoners, worden meegenomen;  

 

Verzoekt het college:  

▪  bij het vervolg van het opstellen van de Nachtvisie omwonenden van bestaande en eventueel 

nieuw aan te wijzen uitgaanslocaties nadrukkelijk te betrekken en hun inbreng mee te laten 

wegen bij het opstellen van nieuw beleid over de Haagse nacht en zich daar in de uiteindelijke 

Nachtvisie rekenschap van te geven;  

▪  in de Nachtvisie met betrokkenen tot een goed afwegingskader te komen hoe bij de verdere 

doorwerking van de Nachtvisie ook belangen van omwonenden op passende wijze kunnen 

worden meegenomen,  
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad:  

 

Op 29 september 2022 heeft een bijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende 

bewonersorganisaties uit de binnenstad plaats gevonden. Deze input zal meegenomen worden in de 

Nachtvisie. Over de voortgang en de inhoud van de Nachtvisie worden de bewoners op de hoogte 

gehouden. Bij de uitvoering van de Nachtvisie en eventueel mogelijk maken van nieuwe 

uitgaanslocaties zullen de belangen van omwonenden worden meegenomen. In de Nachtvisie wordt dit 

verder toegelicht. 

 

 Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

   

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


