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Wijkberaad Houtwijk 
Toespraak in gemeenteraad 

 
Namens wijkberaad houtwijk heeft onze voorzitter 
opwoensdag 8 september 2021 de gemeenteraad 
toegesproken met de volgende tekst inzake het 
coffeeshopbeleid. Er waren nog veel andere inspre-
kers, vooral uit het gebied rondom de Weimarstraat 
die erg veel over-ast ervaren door vuiligheid (plas/ 
poep/wietlucht) intimidaties en gevaarlijke ver-
keerssituaties. Dat willen wij dus niet.  
 
Geachte voorzitter, 
 
Omwonenden van de Weimarstraat ondervinden 
HEEL VEEL overlast door een te veel aan coffee-
shops. Er zitten er te veel bij elkaar. Daarom wordt 
er gesuggereerd om te spreiden, in de hoop het 
probleem voor die buurt op te lossen.  
Voorzitter, ik heb nog nooit gehoord over 
problemen voor de omgeving van een straat door 
een te veel aan schoenenwinkels. Schoenenwinkels 
trekken geen overlast aan, zelfs als ze met zijn tien-
en op een rijtje zitten.  
Het probleem is dus niet een te veel aan 
coffeeshops, maar het feit dat het om coffeeshops 
gaat. In de Weimarstraat begon het ooit met één 
coffeeshop, die overlast veroorzaakte. Toen werden 
het er meer, die heel veel overlast veroorzaakten. 
Coffeeshops trekken overlast aan, net zoals vuilnis-
zakken meeuwen aantrekken (een ander, maar wel 
vergelijkbaar Haags probleem). Voorzitter, om de 
meeuwenplaag in Den Haag in bepaalde wijken te 
verminderen, stelt het college toch óók niet voor 
om de bewoners in schone delen van de stad te 
vragen om hun vuilniszakken op straat te zetten om 
meeuwen uit andere wijken met overlast weg te 
lokken? 
Vanuit de optiek van de coffeeshop-ondernemer is 
de beoogde locatie aan de Oude Haagweg een A1-

locatie, want lekker in het zicht van passanten, 
dichter bij afnemers/consumenten uit het Westland 
én bereikbaar met openbaar vervoer tramlijn 2 met 
halte pal voor deur. Dezelfde tramlijn die in dit deel 
van Den Haag door Parnassiapatiënten wordt ge-
bruikt -het wordt een gezellige boel in de tram-. 
Deze vanuit de ondernemer gezien zeer gunstige 
locatie zal de omzet zeker verhogen. Het wordt daar 
een héél druk zaakje met héél véél klandizie, en 
daardoor met héél véél overlast. Coffeeshops 
veroorzaken nu eenmaal overlast. Iedereen die het 
AD leest heeft medelijden met de omwonenden van 
de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier.  
Maar Wijkberaad Houtwijk zegt hier nú luid-en-
duidelijk NOT IN OUR BACKYARD! Wij WILLEN 
GEEN COFFEESHOP en zeker niet in dit deel van de 
stad, daar op de grens van Houtwijk en Nieuw-
Waldeck, een wijk die nog niet zo lang geleden door 
de gemeente eufemistisch werd bestempeld als 
'kantelwijk', een wijk dus, die extra aandacht nodig 
heeft om het goed te houden. 
Bij het door de strot drukken van deze locatie hoeft 
u er dus ook niet op te rekenen, dat wij mee doen 
met een convenant om de overlast beheersbaar te 
houden. Want we willen GEEN coffeeshop. 
Wij hebben in het verleden vaak meegedaan aan 
convenanten als het ging om het beheersbaar 
houden van overlast door nieuwe inwoners met 
vaak een geestelijke zorgvraag. Dát dient een 
algemeen belang. Die mensen hebben hulp nodig.  
Coffeeshops dienen geen algemeen belang, maar 
slechts het belang van de ondernemer en zijn 
consumenten. Ze zijn ook niet zielig, want hebben 
voldoende geld voor het kopen van hun hasj. Ieder 
zijn ding, maar val er de buurt niet mee lastig. Wij 
hebben het al druk genoeg met onze dagelijkse 
zorgen om DÍT er ook nog eens bij te hebben. 

Groenvoorziening, infrastructuur, speelvoorzieningen en openbare ruimte 
  


