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Beste stad/gemeente,
De horeca maakt een moeilijke periode door.Vooral de
nachthoreca kreeg het hard te verduren. Als stad is het belangrijk
dat je nachtleven - nu het terug open mag - opnieuw bruist.
Zonder de leefbaarheid in de stad te schaden, weliswaar.
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Voor je ligt de gids ‘Tien acties voor een bruisende en leefbare
nachthoreca’. In deze gids lees je hoe jij het beste haalt uit jouw
nachthoreca. En hoe je meebouwt aan een nachthoreca die werkt
voor iedereen: zij die ’s avonds willen rusten, zij die willen uitgaan
of zij die moeten werken. Uit stapels bestaand onderzoek en
gesprekken met gepassioneerde horecaondernemers halen we de
volgende tien acties:
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Waarom deze 10 acties?
Omdat een bruisende nachthoreca zorgt voor
economische activiteit en jobs in jouw stad/gemeente.
Omdat het nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen
aantrekt.
Omdat het van jouw stad/gemeente een leuke
ontmoetingsplaats maakt. En een broedplaats voor
experimenten, talent en cultuur.
Daarom.
Deze 10 acties komen voort uit best practices
wereldwijd en interviews met nachthoreca stakeholders
in Vlaanderen. Reis dus mee van Oostende over Gent tot
Berlijn, São Paolo en San Francisco. En laat je inspireren
door 10 succesvolle acties die zorgen voor een leuke,
positieve en duurzame nachthoreca.

Guidea – kenniscentrum toerisme en horeca

De avond- en nachthoreca zorgt voor omzet
en jobs in je stad/gemeente. Niet alleen in de
horeca zelf (cafés, restaurants, hotels) maar
ook in andere, toeleverende sectoren zoals de
voeding, groothandel, transport en beveiliging.

Een levendige avond- en nachthoreca
zorgt voor extra toeristen. Het maakt je
stad/gemeente aantrekkelijk, populair en
competitief. Hier profiteren ook de andere
sectoren in je stad/gemeente van mee.

De avond- en nachthoreca brengt creativiteit,
leven en sociale cohesie in je stad/gemeente.
Het creëert plaatsen waar mensen elkaar
ontmoeten. Het geeft inspiratie en een podium
voor culturele sectoren als muziek, kunst,
mode, film en toneel.
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1. Zorg voor een visie op nachthoreca
Maak een uitgeschreven plan waarin je verduidelijkt waar je heen wil met je
nachthoreca. Doe dit samen met alle nachthoreca stakeholders. Zo creëer je draagvlak
en verbinding bij alle betrokkenen. Leg vast welke concrete doelen je wil bereiken en
tegen wanneer. Denk na over de uitdagingen die je kan tegenkomen. En beslis hoe en
met wie je deze doelen gaat realiseren.

De stad Parijs heeft een
‘manifest voor het leven
’s nachts’. Lees hier de
concrete acties die de stad
neemt om haar nachtleven
op een kwaliteitsvolle
en duurzame manier te
ontwikkelen.

Londen wil zich profileren
als ’24-uren stad’. Bekijk
hier de 10 principes die de
stad volgt om haar leven
tijdens de nacht optimaal
te ontwikkelen.

In São Paulo ontstond
het ‘manifest voor het
nachtleven’ dankzij
inspanningen van diverse
stakeholders en de
gemeentesecretaris
voor cultuur. Laat je
hier inspireren door
het manifest dat een
internationale reflectie op
het leven ’s nachts in gang
wil zetten.

“Een beleid of visie is heel
belangrijk voor nachthoreca. Het begint al bij
stadsplanning en gaat dus ruimer dan horeca.
Stadsplanning heeft veel impact op de leefbaarheid
in een stad. Maar planning is een probleem in
de politiek. Er heerst een korte termijnvisie want
men bestuurt maar voor zes jaar.”
(Vertegenwoordiger stad X)
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2. Stel een nachtburgemeester/-commissaris aan
Benoem één of meerdere perso(o)n(en) als ambassadeur van de nacht. Deze persoon/
commissie geef je de taak om bruggen te bouwen tussen de stad, de ondernemers die
zich richten op de nacht en alle andere stakeholders. Zo bouw je aan een creatieve,
innovatieve, levendige en leefbare stad. Deze persoon/commissie kan deel zijn van een
onafhankelijke organisatie die je als stad erkent (e.g., Amsterdam) of kan in dienst zijn
van jouw stad zelf (e.g., London, New York).

Amsterdam heeft al jaren
de onafhankelijke ‘Stichting
Nachtburgemeester
Amsterdam’ die zich inzet
voor een levendig, divers
en inclusief nachtleven.
Dit door in gesprek te
gaan met de gemeente,
ondernemers en
bewoners.

De stad London heeft
sinds 2016 een ‘Night
Czar’ die het nachtleven in
de stad moet beschermen.
Deze ambtenaar werkt
samen met alle sectoren
die werken tijdens de
nacht, lokale autoriteiten,
politie, openbaar vervoer,
bezoekers en inwoners.

In Parijs is er een
nachtraad die de stad
helpt om alle aspecten van
het leven ’s nachts (uitgaan,
werken, slapen, cultuur,
veiligheid, vervoer …)
optimaal te combineren.
De raad wordt geleid
door de stad en gevormd
door diverse stakeholders
van de nacht (verenigingen,
onderzoekers,
beroepsorganisaties,
bezoekers, inwoners …).

We missen een figuur zoals de
nachtburgemeester in Amsterdam. Die maakt
de vertaalslag naar het beleid en kan daar
echt het verschil maken. We hebben een
aantal mensen nodig die poorten openbeuken
en bruggen leggen. Nu is de impact vanuit
de nachthoreca op het beleid te klein.”
(Ondernemer X)
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3. Richt een taskforce op
Vorm binnen de stad een groep vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten die
met gelijkaardige issues rond de nachthoreca te maken krijgen (e.g., lokale economie,
vergunningen, jeugd, politie …). Laat deze groep regelmatig samenkomen om deze issues
dienstoverschrijdend te bespreken, te onderzoeken en aan te pakken. Zo werken je
diensten minder naast elkaar en komen ze tot snellere en betere oplossingen.

We moeten verschillende
stadsdiensten rond de tafel zetten om
een globale visie te krijgen op feesten en
uitgaan in de stad. Waarbij we zowel bestuur
meekrijgen, als de departementen rond milieu,
overlast, buurtregie, horeca, jeugd en cultuur.
Onze diensten zijn nog te veel versnipperd,
waardoor er geen algemeen beleid is.”
(Vertegenwoordiger stad Z)
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4. Werk samen met de lokale gemeenschap
Organiseer bijeenkomsten waarbij je bezoekers van de nachthoreca, burgers,
omwonenden en nachthoreca uitbaters samenbrengt met de stadsdiensten, politie,
brandweer, hulpdiensten … Tijdens deze initiatieven bespreek je problemen rond
criminaliteit, antisociaal gedrag en (gevoel van) onveiligheid (tijdens de nacht) en ga je
samen op zoek naar manieren om ze aan te pakken.

Het Londense ‘Safer
city partnership’ brengt
verschillende partijen
samen om de stad
veiliger en leuker te
maken. Dit initiatief van
de stad identificeert
behoeften rond
veiligheid bij inwoners
en ondernemingen.
En vertaalt deze naar
interventies.

De stad Oostende en de
lokale politie informeren en
sensibiliseren jongeren over
veilig en positief uitgaan via
het Forum Positief Uitgaan.
Via het forum geeft de stad
haar jongeren ook de kans
om hun ervaringen met het
Oostendse uitgaansleven te
delen. En om hun mening
te geven over wat er goed
loopt en beter kan.

Vroeger hadden we
buurtoverlegplatformen die op regelmatige
basis werden samengeroepen en een heel
heldere vergaderagenda hadden. Dat creëerde
een positieve relatie.”
(Vertegenwoordiger stad Y)
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5. Zorg voor nachtvriendelijke stadsplanning
Creëer een ruimtelijke ordening van de stad die rekening houdt met de nacht. In welke
buurten laat je nieuwe nachtzaken toe? In welke niet? Hoe ga je om met de ruimte
rondom bestaande nachtzaken? Hoe organiseer je het openbaar vervoer ’s nachts? Hoe
plan je wonen, werken, uitgaan en ontspannen in de stad? Zo maak je het leven tijdens
de nacht voor iedereen zo aangenaam en conflictvrij mogelijk.

De stad San Francisco
monitort nauwgezet
nieuwe bouwprojecten
die een invloed kunnen
hebben op bestaande,
aangrenzende nightlife
ondernemingen. Indien
noodzakelijk zoekt de stad
- samen met de betrokken
bouwpromotoren en
nightlife ondernemers
- naar strategieën en
oplossingen die de kans
op toekomstige conflicten
verkleinen.

In London geldt het ‘agent
of change’ principe. Dit
principe stelt dat nieuwe
bouwprojecten in de buurt
van bestaande nachtzaken
de verantwoordelijkheid
dragen om rekening te
houden met mogelijke
(geluids-)overlast.
Op die manier wil de
stad haar bestaande
nightlife ondernemingen
beschermen.

In Hamburg en Berlijn
zijn bepaalde gebieden
in de stad ingekleurd
als ‘cultuurzone’ of
‘uitgaanswijk’. Op die
manier willen ze een
aantrekkelijk en leefbaar
nachtleven creëren in
stedelijk gebied.

In buitenlandse steden is
het openbaar domein meer in functie van
nightlife aangelegd. Eindhoven is daar een
mooi voorbeeld van. Bij ons zit nightlife
geconcentreerd rond pleintjes, die vaak erg
donker zijn. Net zoals de aanloopstraten en
parkings. Daar moeten we zowel in functie van
veiligheid als beleving toch beter werk van
maken.”
(Politie stad G)
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6. Maak werk van nachttransport
Werk mee aan veilig, makkelijk, goed bediend, betaalbaar en op elkaar afgestemd
transport tijdens de nacht. Dit kan je realiseren via een combinatie van bussen, trams,
treinen, taxi’s, metro, taxidienstplatformen zoals Uber, Bolt of Heetch … Op die manier
maak je je nachtzaken aantrekkelijker en het nachtleven in je stad veiliger.

In Brussel zorgen de
Noctis buslijnen voor
vervoer ‘s nacht. Ze rijden
op vrijdag en zaterdag
van middernacht tot 3u ‘s
morgens.

In Middelkerke kunnen
jongeren tussen 16 en 25
jaar taxicheques aankopen.
Zo kunnen ze in het
weekend, op feestdagen
en in vakanties tussen
20.00 u en 7.00 u aan
verminderde prijs met een
taxi meerijden.

London laat sinds 2016
een aantal metrolijnen
ook rijden op vrijdag- en
zaterdagnacht. Deze ‘Night
tube’ is zeer populair. Het
stimuleert nachtwerk en
helpt de stad om haar
status als een levendige
en opwindende plek te
behouden.

Wanneer het openbaar vervoer
wegvalt ‘s nachts nemen taxi’s het traject over.
Ze zorgen dat er een alternatief is voor de
mensen die willen drinken en uitgaan. In onze
stad is er een vast tarief ’s nachts. Zo is het
betaalbaar en veiliger voor iedereen.”
(Ondernemer Z)
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7. Voorzie extra politie-inzet
Pleit voor een politieteam dat standaard of op bepaalde momenten aanwezig is in
je buurt(en) met nachthoreca. Dit team kan zich richten op de gehele situatie in de
uitgaansbuurt of op specifieke fenomenen in de buurt (e.g., drugs, diefstal, overlast door
studenten). De grootte en zichtbaarheid (uniform versus in burger) van deze teams kan
je variëren. Op die manier zorg je voor veiliger uitgaan in je stad.

In het uitgaanscentrum
in Leuven zet de politie
wekelijks ‘nightvision’ploegen in. Deze ploeg
gaat in burger tussen
het uitgaanspubliek en is
extra alert voor diverse
overlastfenomenen.

In het Verenigd Koninkrijk
kunnen lokale autoriteiten
een extra belasting heffen
op ondernemingen die
alcohol schenken tussen
middernacht en 06.00 u.
Deze inkomsten kan de
stad dan gebruiken om de
extra politie inzet die deze
nachthoreca vraagt, te
betalen.

Oostende werkt al enkele
jaren aan het project ‘Veilig
Uitgaan in Oostende’
van de lokale politie.
Initiatieven binnen dit
project zijn een verhoogde
aanwezigheid van de
politie in de uitgaansbuurt,
de plaatsing van camera’s
en een plaatsverbod voor
wie regelmatig problemen
veroorzaakt.

De verantwoordelijke van de
ploeg in de uitgaansbuurt komt in het begin
van de avond langs. Zo weten wij wie ons
aanspreekpunt is. Als zij ons dan al komen
zeggen dat het heel druk is of dat er al
miserie was, dan weten wij dat we extra
moeten opletten. We helpen elkaar waar
nodig.”
(Ondernemer A)
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8. Maak je stad smart
Word ‘smart’ en verzamel via verschillende digitale technologieën gegevens over je
nachthoreca. Hoe zit het met het aantal bezoekers? Wat zijn hun loopstromen? Of
monitor omgevingsvariabelen zoals geluid, licht, temperatuur. Ga met deze data aan de
slag om het gedrag van de bezoekers van je nachthoreca te monitoren, voorspellen en
bij te sturen.

Eindhoven en de
Technische Universiteit
Delft verzamelen met
behulp van sensoren,
camera’s en andere
meetinstrumenten
gegevens over het
uitgaanspubliek die niet
privacy gevoelig zijn.
Ook andere informatieve
gegevens zoals het weer,
geluidsniveau, aantal
bezoekers, sociale
media berichten en de
bezettingsgraad van
parkeergarages worden
geanalyseerd.

Glasgow heeft een
verlichtingsnetwerk
dat werkt via internet.
Sensoren leveren
“realtime” gegevens over
geluid, luchtkwaliteit en
bezoekersaantallen. Zo
sturen ze de verlichting
aan en leren ze hoe de
stad functioneert.

Hilversum en Amersfoort
hebben een Smart City
Platform dat - via sensoren
- onder andere het
geluid rond nachthoreca
monitort. De betrokken
horecaondernemer,
omwonenden en
handhavers kunnen via
een app volgen waar
de geluidsnormen
overschreden worden. Dit
voorkomt discussies en
boetes.

“In sommige steden hebben ze
geluidscamera’s. Van zodra de frequentie van
het geluid ergens verandert, bijvoorbeeld door
een vechtpartij of geroep, richt de camera
zich naar die geluidsbron. Zo kan de politie
al tussenkomen voordat een incident echt
uitbreekt.”
(Politie stad B)
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9. Stel nachtbeheerders aan
Werf personen aan die de sfeer in uitgaansbuurten positief helpen houden. Ze spreken
bezoekers op een positieve manier aan over overlast of komen tussen bij spanningen
en conflicten. Deze personen kunnen werknemers van jouw stad zijn. Of kunnen als
vrijwilliger de nacht mee in goede banen leiden.

In Parijs heb je ‘les Pierrots
de la Nuit’. Dit team van
bemiddelaars bemiddelt
tussen bewoners en
uitbaters van nachtzaken
in geval van conflict. Ook
gaan ze ’s nachts op straat
in alle arrondissementen
die ‘s nachts bijzonder
levendig zijn om te
bemiddelen waar nodig.

Leuven heeft
fakbarstewards die de
overlast rond de fakbars
helpen beperken. Ze
sporen medestudenten
in de omgeving rond de
fakbars aan om het rustig
te houden op straat. Deze
stewards werken vrijwillig.

Rotterdam zet
stadsmariniers in. Dit
zijn ambtenaren die - in
de aan hen toegewezen
wijk - veel op straat
lopen (ook ’s nachts)
en met bewoners en
ondernemers in gesprek
gaan. Ze kennen hun wijk
door en door, lossen
problemen op en maken
zo de buurt beter.

TIEN ACTIES VOOR EEN BRUISENDE EN LEEFBARE NACHTHORECA 13/15

10. Optimaliseer de sluitingsuren van je nachthoreca
Sta soepele sluitingsuren toe zodat de bezoekers van de nachthoreca in je stad geleidelijk
aan huiswaarts kunnen keren. Zo komen ze niet op hetzelfde moment op straat terecht.
Dit vermindert de kans op overlast en andere problemen.

Amsterdam
voerde in 2012 de
24-uursvergunningen voor
nightlife ondernemingen in.
De 24-uursvergunningen
zijn toegekend aan
enkele locaties buiten het
centrum en geven hen
het recht om vrij hun
openingstijden te bepalen
(24 op 24).

In Sint-Niklaas kan
de nachthoreca een
permanente afwijking
op het sluitingsuur
aanvragen. Met deze
afwijking verbinden de
uitbaters zich aan een
aantal engagementen die
helpen om een evenwicht
te bewaren tussen hun
ondernemerschap en
een kwalitatieve leef- en
woonomgeving rondom
hun zaak.

Ierland start in het
voorjaar 2022 met een
pilootproject waarin
vergunde nachtzaken zoals
de nachthoreca langer
kunnen openen. Op die
manier wil de regering het
nachtleven nieuw leven
inblazen en een ‘meer
Europees’ nachtleven
introduceren.

Het muziekstopuur is er niet om
de uitbaters te pesten. Wel om niet gepromoot
te worden als dé plaats om heen te gaan
wanneer het in andere steden al gedaan is.
Want dat zorgt voor meer alcohol en drugs
in het verkeer, en het type volk waar je als
uitbater niets meer aan verdient en enkel nog
miserie mee hebt.”
(Ondernemer stad C)

Heeft jouw stad een duidelijke visie op horeca?
Nee? Dan is het tijd voor actie! Want elke stad
of gemeente heeft baat bij een toekomstvisie op
haar horeca.
Surf naar www.guidea.be/Horecabeleidsplan

