
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Ede!  Deze 
nieuwsbrief is een initiatief van de projectgroep waarin horeca, politie, gemeente, 
uitgaanspubliek en bewoners samenwerken aan een veilig en aantrekkelijk 
uitgaansleven. Met de nieuwsbrief wil de projectgroep iedereen die betrokken is bij 
het uitgaansgebied informeren over de laatste ontwikkelingen van de Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan.
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Speerpunten 2019 - 2020
In januari was de startbijeenkomst van het project 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Er was een grote opkomst 
en veel draagvlak om samen aan de slag te gaan. Een 
plan van aanpak is samen met alle partners gemaakt 
en de projectgroep is samengesteld. De partners in de 
projectgroep zijn afgevaardigden van de politie, horeca, 
gemeente, bewoners en uitgaanspubliek. Het doel is 
het vergroten van de veiligheid en verminderen van de 
overlast in het uitgaansgebied in Ede. Het gezamenlijk 
belang staat voorop. 
De speerpunten op een rij (in willekeurige volgorde):
1. Verminderen notoire overlastgevers en 

geweldplegers

In deze nieuwsbrief
• Speerpunten 2019 - 2020
• Horeca voert collectieve huis- en gedragsregels in
• Informeren van bewoners over evenementen horeca

2. Terugdringen drugsgebruik en overmatig 
alcoholgebruik

3. Vergroten van de kwaliteit openbaar gebied
• Aanpak van vernielingen
• Verminderen wildplassen 
• Terugdringen van zwerfafval

4. Verminderen van geluidsoverlast uitgaanspubliek 
5. Verbeteren van de onderlinge communicatie

De projectgroep heeft bij ieder speerpunt maatregelen 
vastgesteld en is in april gestart met de uitvoering ervan. 
Een gezamenlijke inzet zorgt ervoor dat resultaten 
behaald worden. 

Horeca voert collectieve huis- en 
gedragsregels in
Op vrijdag 12 juli heeft burgemeester René 
Verhulst in café Harvest het schildje onthuld 
waarop de collectieve huis- en gedragsregels 
van de Edese horeca staan. Koninklijke Horeca 
Nederland Afdeling Ede heeft de schildjes 
ontwikkeld. Ruim vijftig horecabedrijven doen 
mee met de collectieve huisregels. 

Het doel van de huis- en gedragsregels is om aan 
gasten duidelijk te maken welk gedrag gewenst is 
en welke huisregels er gelden. Onacceptabel gedrag 
wordt niet getolereerd en daarmee zitten de Edese 
horecaondernemers op één lijn. De kracht is dat de 
huis- en gedragsregels collectief zijn en uniform. 
Dat betekent dat iedere horecabezoeker dezelfde 
huisregels bij de verschillende bedrijven tegenkomt. Bij 
overtreding ontvangt de bezoeker een ontzegging voor 
het horecabedrijf waar de bezoeker over de schreef is 
gegaan.
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bezorgd bij de bewoners van het centrum. In deze 
informatiebrief staat vermeld dat het actuele overzicht 
van evenementen die de horeca organiseert gedurende 
het hele jaar te vinden is op de website van de 
Bewonersvereniging Ede Centrum, 
www.bec-ede.nl. 

Bewoners en horeca zijn met elkaar rond de tafel gegaan om goede afspraken 
te maken over het informeren van bewoners over evenementen die de horeca in 
het centrum organiseert. Het gaat om evenementen die de horeca organiseert 
op het Museumplein, Markt en Bospoort. Constructieve gesprekken hebben 
plaatsgevonden. 

Invoering WhatsApp groep veilig uitgaan 
Op de horecatelefoon van de politie, die voor de horeca bereikbaar is tijdens 
uitgaansuren, is een WhatsApp groep ingevoerd. Met als doel om elkaar te 
informeren over onveiligheid, incidenten en onrust in het uitgaansgebied zodat 
iedereen op de hoogte en alert is. De appgroep is bedoeld voor horecaondernemers, 
leidinggevenden, portiers en de politie.

Het gaat om het delen van informatie over incidenten 
of over dreiging van incidenten. Bijvoorbeeld als een 
bezoeker eruit wordt gezet vanwege onacceptabel 
gedrag of een vervelende groep die uit een zaak vertrekt 
op weg naar een volgend horecabedrijf. 
Ook wordt informatie gedeeld als vals geld / geldwissel-

truc geconstateerd wordt of bij de signalering van tassen- 
en jassendieven. Directe en effectieve communicatie 
tussen horeca en politie tijdens de uitgaansnachten 
leveren een belangrijke bijdrage aan een veilig 
uitgaansleven in Ede.

Voorlichting over drugs aan 
horecaondernemers en personeel
Op 8 juli heeft de politie voorlichting gegeven 
aan horecaondernemers en hun personeel over 
verschillende soorten drugs, hoe te herkennen 
en hoe te handelen als je ermee geconfronteerd 
wordt. Drugsgebruik komt in elk uitgaansgebied in 
Nederland voor.
 
De voorlichting is verzorgd door Peter Winkels (afdeling 
drugs politie Oost Nederland) en Martijn Hakstege 
(wijkagent Ede centrum + horeca coördinator). Begin 
september zullen zij een tweede voorlichtingsavond 
verzorgen.  

De communicatieafspraak is tweeledig. Enerzijds wordt een 
overzicht van de evenementen jaarlijks gepubliceerd op de 
website van de Bewonersvereniging Ede Centrum (BEC) 
en gedurende het jaar geactualiseerd. Anderzijds wordt 
aan het begin van ieder nieuw jaar een informatiebrief met 
jaarplanning en info over de evenementen huis-aan-huis 

Informeren van bewoners over 
evenementen horeca

Meer informatie
Voor meer informatie, vragen of suggesties over de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan in Ede kunt u terecht bij de 
projectleider: Josien van Bommel, tel. 06 2708 4053, emailadres: info@josienvanbommel.nl.  


