CONVENANT
Ondergetekenden,
•

D.S.R.V. Laga, in deze vertegenwoordigd door de president ________________, hierna te noemen Laga,

•

Vereniging van Eigenaren Museumhof III in deze vertegenwoordigd door __________, hierna te noemen
Museumhof III

•

Vereniging van Eigenaren Museumhof V in deze vertegenwoordigd door __________, hierna te noemen
Museumhof V

•

Toekomstig bewoners van Parel aan de Schie, in deze vertegenwoordigd door de heer P. van Leeuwen, hierna
te noemen PadS

•

Belangenvereniging Botaniestraat-Kanaalweg, in deze vertegenwoordigd door mevrouw L. van Gansewinkel,
hierna te noemen BOKA

•

Belangenvereniging Zuidpoort (BZP), in deze vertegenwoordigd door F. le Conge Kleyn, hierna te noemen BZP

•

Politie Den Haag – Bureau Delft, in deze vertegenwoordigd door ________________________, hierna te
noemen Politie

•

Gemeente Delft, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. drs. G.A.A. Verkerk, burgemeester, hierna te
noemen Gemeente,

overwegende dat:
− Delft zich wil profileren als een kwalitatief hoogwaardige stad met een bijzondere stedelijke structuur, waarin vele
monumenten de stad sieren en waar het goed wonen is.
− Delft een verscheidenheid aan functies kent die alle bijdragen aan een levendige gastvrije stad.
− Een goede balans tussen verenigingsleven, horeca en leefmilieu noodzakelijk is, waarbij niet de ene functie de
andere overstemt.
− Een hoogwaardige stedelijke kwaliteit de verblijfswaarde verhoogt voor zowel ondernemers, verenigingen,
bewoners als bezoekers.
Partijen komen het onderstaande overeen:
1. Alle overlast in het gebouw of directe omgeving wordt door omwonenden gemeld aan 0900 - 8844. Gemeente Delft
beheert dit meldpunt en registreert alle meldingen.
2. Alle partijen evalueren deze meldingen in de overeengekomen frequentie
3. Laga draagt de verantwoordelijkheid voor het gedrag van haar leden op het terras, in en rond de inrichting. In geval
van persisterende overlast roept Laga assistentie in van professionele handhavers zoals politie en/of medewerkers
van Toezicht & handhaving van de gemeente.
4. Laga zal ten aanzien van muziekoptredens buiten de inrichting zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de lokale
collectieve festiviteiten, waardoor clustering van optredens wordt bereikt. Incidentele festiviteiten worden bekend
gemaakt op www.delft.nl, met bijbehorende voorwaarden.
5. Laga draagt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen om de geluidsvoorschriften na te leven
waaronder een geluidsbegrenzer bij buitenoptredens.
6. Laga houdt rekening met de omwonenden door de acties zoals overeengekomen op de actielijst die verbonden is
aan dit convenant.
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7. Laga voert structureel een bewustwordingscampagne naar haar leden met daarin de volgende punten:
• Leden en gasten opvoeden inzake de gedrags- en huisregels in en om de inrichting
• Leden en gasten actief wijzen op het gedrag om overlast in de openbare ruimte te voorkomen;
8. Laga draagt verantwoordelijkheid voor geluidsoverlast en afval in een directe logische straal rondom het
clubgebouw dat afkomstig is uit haar handelen;
9. Laga draagt zorg voor een ordelijk verlopende sluiting en een geleidelijk, rustig vertrek van de gasten.
10. Laga wijst een vertegenwoordiger aan die als troubleshooter zal optreden tijdens de avonden.
11. Laga waarborgt de continuïteit van de naleving van de afspraken door goede overdracht naar nieuw bestuur en
kennismaking met andere partijen. Laga neemt hiervoor het initiatief.
12. Partijen van het convenant stellen elkaar op de hoogte van problemen die zich voordoen. Zij zullen niet voordat een
en ander met elkaar besproken is, naar buiten treden anders dan in algemene zin. Partijen komen conform
afgesproken frequentie samen om de voorgaande periode te bespreken, waarbij tevens de gegevens van het
meldpunt worden betrokken. Gemaakte afspraken worden geëvalueerd en speciale gevallen worden besproken.
Gemeente zorgt voor de organisatie van dit structureel overleg tussen de partijen.
Misstanden die blijken na evaluatie van dit convenant kunnen tot aanpassing van gemeentelijke regelgeving leiden.
Een misstand is gegrond als alle betrokkenen aanwezig zijn en daarvan de meerderheid het misstand gegrond acht.
In de evaluatie komen ten minste aan de orde: de binnengekomen meldingen, de overlast, wensen van de
ondertekenaars ten opzichte van elkaar en het naleefgedrag.
Aldus opgemaakt en ondertekend te Delft op ____________________
D.S.R.V. Laga

Vereniging van Eigenaren Museumhof III

__________________________

__________________________

Voorzitter

Belangenvereniging Zuidpoort

Vereniging van Eigenaren Museumhof V

__________________________

__________________________

F. le Conge Kleyn
Parel aan de Schie

Belangenvereniging Botaniestraat-Kanaalweg

__________________________

__________________________

P. van Leeuwen

Politie Bureau Delft

Gemeente Delft

__________________________

__________________________
mr. drs. G.A.A. Verkerk

Bijlagen:
A. Lijst individuele bewoners – convenantpartners
B. Plan van aanpak – bijlage convenant omwonenden – Laga
C. Proces Meldpunt - wordt momenteel aangepast
D. Overzicht ambassadeurs - contactpersonen - dynamisch document
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Bijlage A - Lijst individuele bewoners
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Bijlage convenant omwonenden –
Laga

Datum aanpassing: 28 – 01 - 2016

Pagina 1 van 9

Inhoud
1. Geluidoverlast ................................................................................................................................... 3
1.1. Komen en gaan van Lagaaiers ............................................................................................... 3
1.2. Versterkte muziek ..................................................................................................................... 4
1.3. Overig geluid.............................................................................................................................. 4
2. Overige overlast ............................................................................................................................... 5
2.1. Onduidelijke fietsenparkeerplaats .......................................................................................... 5
3. Communicatie & organisatie........................................................................................................... 6
3.1. Bereikbaarheid .......................................................................................................................... 6
3.2. Communicatie van incidentele activiteiten ............................................................................ 6
3.3. Continuïteit ................................................................................................................................. 7
4. Ontvangstweek (Owee) ................................................................................................................... 8
4.1. Evenementengeluiden ............................................................................................................. 8
5. Niet overgenomen ideeën ............................................................................................................... 9

Pagina 2 van 9

1. Geluidoverlast
1.1. Komen en gaan van Lagaaiers
Om de overlast bij het komen en gaan van Lagaaiers te beperken zijn er een aantal zaken
die op dit moment al worden uitgevoerd. Zo zijn er, op de OWee na, geen grote feesten meer
op Laga. En tijdens de introductieperiode worden vertrekkende bezoekers aan het hek
geattendeerd op het houden van stilte. Daarbij staat centraal de bewustwording van
Lagaaiers over Laga’s omgeving en hoe ze daarmee om dienen te gaan.

Afspraken
- Laga handhaaft een rustperiode van 23:00 uur tot en met 08:00 uur.
- Laga zorgt dat tijdens de eettafel op dinsdag en donderdag de deelnemers om 01:00 uur
hebben verlaten.
- Incidentele activiteiten worden door de gemeente Delft in hun agenda gemeld. Dit is een
standaard procedure op het moment van verlenging van de vergunning.
- Op het moment dat er een incidentele activiteit plaatsvindt worden de bewoners per brief op
de hoogte gesteld.
- De activiteiten op Laga worden minimaal tien dagen van te voren aan omwonenden gemeld
via de buurtmail waar zij zich voor in kunnen schrijven (zie ook 3.2).

Methode
- Grafisch en tekstueel overzicht van afspraken presenteren aan Laga leden op media zoals
de website, facebook, wekelijkse mailing en op plakkaten in het gebouw.
- Onderzoeken piekmomenten en geluidspieken voor doelgerichter bestrijden oorzaak.
- Opvoeding Laga lid:
- Duidelijk maken van rustperiode van 23:00 - 08:00 buiten;
- Onderlinge sociale controle stimuleren door eerstejaars verplicht aan het hek te
laten staan tijdens de opvangperiode (introductieweken);
- roeiers die alleen lid zijn van Laga voor het trainen voor en roeien van de Ringvaart
moeten op dit punt een aparte gelijksoortige opvoeding ondergaan.
- omwonenden hebben een gezicht voor Laga leden:
- Woordje omwonende(n) op opvangkamp;
- Berichten omwonenden wekelijkse mailing naar Laga leden.
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1.2. Versterkte muziek
Om de muziek te controleren is het belangrijk dat de grens van iedere versterker niet harder
kan dan het toegestane niveau. Om dit te kunnen controleren worden er limiters aangebracht
op de versterkers.
Afspraken
- De versterkers bij de ergometers zullen worden voorzien van een limiter;
- De versterker binnen in de Raceroeikamer wordt voorzien van een limiter.

Methode
- Er worden limiters geplaatst in de ergometerruimte tussen de boten, de ergometerruimte in
de werkplaats en in de Raceroeikamer.

1.3. Overig geluid
Laga is een actieve roeivereniging dat geluid produceert. Bij deze categorie gaat het om de
geluiden die door de dagelijkse bedrijfsvoering worden veroorzaakt. Om het overig geluid te
beheersen worden er iedere dinsdag en donderdag de ramen en dakramen gesloten, geen
afval meer na 23:00 weggegooid en wordt de gebruikelijke toegangsdeur onder de luifel niet
gebruikt.
Afspraken
- Na 22:00 uur wordt er geen glas in containers gedeponeerd.
- Na 23:00 uur wordt er geen afval in containers gedeponeerd.
- Laga pleegt (groot) onderhoud aan het dak en toegangshek.
- Laga onderzoekt de mogelijkheden van het inperken van het roepen 'Stuurman bedankt!'
van roeiers na een boottraining. Hier is uitgekomen dat voor zonsopgang en zonsondergang
geen ‘stuurman bedankt’ zal worden geroepen.

Methode
- Grafisch en tekstueel overzicht van afspraken presenteren aan Laga leden op media zoals
de website, facebook, wekelijkse mailing en op plakkaten in het gebouw.
- Vervangen laatste stalen container voor kunststof container.
- Het toegangshek krijgt een onderhoudsbeurt waardoor deze geen geluid meer maakt.
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2. Overige overlast
2.1. Onduidelijke fietsenparkeerplaats
Laga wordt niet op elke dag en in elk seizoen evenveel bezocht. Op piekmomenten, zoals de
introductieperiode en in het roeiseizoen, zijn er veel Lagaaiers aanwezig voor trainingen en
commissiewerk. Omdat de huidige fietsparkeerplaatsen voor het gebouw van Laga daarvoor
niet afdoende zijn, zal er een additionele oplossing gevonden moeten worden.

Afspraken
- Laga gaat samen met omwonenden op zoek naar een alternatieve parkeerplaats voor
fietsen.

Methode
- De mogelijkheden voor een fietsparkeerplaats op het trottoir voor en het terrein achter het
Stedin gebouw aan de Nieuwelaan wordt door de afdeling ruimtelijke ordening van de
gemeente bekeken.
- Voor de periode eind 2015 begin 2016 wordt er door Laga en de omwonenden de
mogelijkheid onderzocht van het gestructureerd parkeren van fietsen op de groenstrook ten
oosten van Laga.

Pagina 5 van 9

3. Communicatie & organisatie
3.1. Bereikbaarheid
Om direct problemen of overlast aan te pakken dient de verantwoordelijke direct bereikbaar
te zijn. Momenteel kan dit telefonisch zoals staat aangegeven op de website, of op een
indirecte manier via e-mail. Probleem hierbij is dat de persoon van dit nummerniet altijd
aanwezig is op Laga. Laga zal zorgen dat de verantwoordelijke voor de activiteit op hetzelfde
nummer telefonisch bereikbaar is.

Afspraken
- Laga zal bereikbaar zijn op een overlast telefoon

Methode
- Laga is op deze telefoon bereikbaar voor al het contact met omwonenden.
- Laga communiceert het telefoonnummer hiervan op haar website.
- Omwonenden gebruiken dit nummer actief om Laga van feedback te voorzien, zowel
negatief als positief.

3.2. Communicatie van incidentele activiteiten
In ieder begin van de maand wordt er een maandelijkse buurtmail vanuit het bestuur
verstuurd met daarin alle activiteiten op Laga. Hierbij is het doel activiteiten vroegtijdig aan te
kondigen zodat iedereen op de hoogte is van incidentele activiteiten en er eventuele
problemen of overlast kan worden vermeden.

Afspraken
- Laga zorgt voor duidelijkheid over haar maandelijkse planning van incidentele activiteiten.

Methode
- De planning wordt gecommuniceerd per e-mail naar een groep omwonenden die zich heeft
ingeschreven voor mailgroep buurtmail@laga.nl .
- De website van Laga krijgt een aparte pagina voor maandelijkse planning van incidentele
activiteiten.
- De website van Belangenvereniging Zuidpoort zal een link opnemen naar de
bovengenoemde pagina van de website van Laga.
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3.3. Continuïteit
Om de gemaakte afspraken te waarborgen en te zorgen dat ieder wisselend bestuur op de
hoogte is van de stand van zaken over deze afspraken is er vanaf dit studiejaar (2015-2016)
een overdrachtsbijeenkomst georganiseerd waarbij het vorige bestuur de informatie
overdroeg aan het huidige bestuur en de barcommissie. Dit zal ieder jaar gedaan worden.

Afspraken
- Elk nieuw bestuur en barcommissie is zich bewust van de geschiedenis en de huidige
stand van zaken in dit dossier.
- Het bestuur van Laga en omwonenden zijn in gelijke mate belast met de
verantwoordelijkheid om frequente evaluatie te organiseren.
- Het bestuur van Laga organiseert ten minste twee bijeenkomsten per jaar: een
kennismaking net na de zomer en een halfjaarlijkse evaluatie in januari of februari

Methode
- Bestuur en barcommissie hebben aan het begin van hun jaar een workshop waarin zij zich
zelf een beeld vormen over het omgangsbeleid met de buurt.
- Het convenant is verplichte kost voor aankomend bestuursleden en nieuwe barcommissies.
- Ieder nieuw lid ontvangt een document over Laga. Hierin worden de afspraken uit het
convenant in meegenomen.
- De eerste evaluaties zullen door de gemeente worden gefaciliteerd.
- Tijdens Laga introductieweken (de Opvang) dienen partijen ten minste eens in de twee
weken contact met elkaar te hebben.
- In het eerste jaar zetten beide partijen zich in voor het verzinnen en realiseren van
oplossingen voor fundamentele geluidsoverlast dat ontstaat bij het komen en gaan van Laga
leden van en naar Laga.
- Beide partijen bepalen met elkaar een gezonde evaluatiefrequentie voor de periode na de
Opvang.
- Op termijn dienen beide partijen een ideale situatie te definiëren en daarnaar te streven.
- halfjaarlijks meldingen bij politie Haaglanden doornemen.
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4. Ontvangstweek (Owee)
4.1. Evenementengeluiden
Alle methodes die hier onder worden beschreven zijn afgelopen Owee toegepast.
Afspraken
- Laga houdt zich aan regels zoals gesteld in de aangevraagde vergunning voor de Owee.

Methode
- De brandtrap wordt voorzien van fietsbanden om lawaai te voorkomen.
- Vanaf 23:00 uur wordt er alleen nog maar binnen muziek gedraaid.
- Om 01:00 uur gaat binnen de muziek uit.
- De organisatie van de Owee draagt er zorg voor dat er geen leveranciers 's nachts
werkzaamheden moeten verrichten, moeten laden of moeten lossen.
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5. Niet overgenomen ideeën
Huismeester
Een aantal uitdagingen dienen zichzelf aan op dit gebied. Voor een betaalde kracht is geen
ruimte bij Laga. Onbetaald gaat het om vrijwilligers: (1) iemand het beheer van Laga
toevertrouwen is een grote stap, (2) deze persoon moet Laga op gebied van
gebouwonderhoud idealiter kunnen bijstaan en (3) het is lastig een persoon die van 07:00 tot
01:00 uur op dinsdagen en donderdagen buiten wilt staan te vinden.
Sancties in HR
Het ligt in Laga's cultuur om goed gedrag te stimuleren. Zoals we in dit proces ontdekken zijn
er nog legio mogelijkheden om Laga leden te motiveren rekening met de omgeving te
houden.
Verkorten periode Owee
De afgelopen jaren heeft Laga zich beperkt in het aantal feestjes wat zij op eigen locatie
organiseert. Veel feesten zijn verplaatst naar Sociëteit Phoenix of andere sociëteiten of
kroegen.
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Procesbeschrijving
Meldpunt overlast
Anjella Rieff

Type
Creatiedatum
Afgedrukt door

1

Werkkopie
31-3-2016 9:56:14
Anjella Rieff

Procesmodel Meldpunt overlast
2

Processchema's
2.1

Meldpunt overlast

2.1.1 Activiteiten, Triggers en Subprocessen
Mens
Nr

Burger belt naar 0900-8844 met melding overlast
1

Basis
Nr
Uitvoerende
Beschrijving

Registreren en coderen melding in Regionaal Service punt
2
Politie eenheid Den Haag
Vraag naar:
Exacte locatie van de overlast, incl. huisnummer en naam van het
bedrijf
Soort overlast (muziek, harde stemmen, binnen/buiten, etc.
Stuur niet aan op zelfredzaamheid bij meldingen in de nachtelijke
uren
Maak altijd een melding op
Melding wordt automatisch doorgestuurd naar Politie Eenheid Delft

Basis
Nr
Uitvoerende

Doorzetten melding naar eenheid ter plaatse
3
Politie eenheid Delft

Basis
Nr
Uitvoerende

Optreden en beoordelen maatregelen na aanleiding van de melding
4
Politie eenheid Delft

Basis
Nr
Uitvoerende

Opmaken rapport en terugmelden aan meldkamer Teleservice
5
Politie eenheid Delft

Mens
Nr

Burger meldt overlast bij Gemeente via website Delft
6

Basis
Nr
Uitvoerende

Doorsturen melding naar de ODH
7
Gemeente Delft KCC

Mens
Nr

Burger melding overlast bij ODH
8

Basis
Nr
Uitvoerende

Registreren en coderen melding in ODH systeem
9
ODH

Basis
Nr
Uitvoerende

Onderzoeken overlast
10
ODH

Basis
Nr
Uitvoerende

Opmaken rapport en nemen beslissing vervolgstappen
11
ODH

Mens
Nr

Burger belt evenementenorganisatie
12

Basis
Nr
Uitvoerende

Registreren en behandelen melding
13
Evenementenorganisatie

Basis
Nr
Uitvoerende

Behandelen klacht bij overtreding
14
Evenementenorganisatie

Basis
Nr
Uitvoerende

Registreren actie in logboek
15
Evenementenorganisatie

Tijd Cyclisch
Nr

Periodiek 1e week van de nieuwe maand
16

Basis
Nr
Uitvoerende
Beschrijving

Maken en versturen overzicht Regionaal Service Punt naar adviseur
Veiligheid
17
Politie Delft Horeca Bijzondere wetten
Door de Politie Delft Horeca Bijzondere wetten wordt uit Teleservice een
overzicht gegenereerd van alle meldingen overlast van de afgelopen
maand binnen het werkgebied Delft.

Basis
Nr
Uitvoerende

Maken en versturen overzicht ODH naar adviseur veiligheid
18
ODH

Basis
Nr
Uitvoerende

Maken en versturen logboek naar adviseur veiligheid
19
Evenementenorganisatie

Basis
Nr
Uitvoerende

Maken en versturen overzicht naar partners convenant
20
Adviseur Veiligheid

Basis
Nr
Uitvoerende
Beschrijving

In overleg beslissen of actie nodig is
21
Partners Convenant
Onderzoekt melding
Onderzoekt melders
Opvragen achtergrond info
In overleg met alle partners van het Convenant wordt op basis van de
overzichten besloten of er actie moeten worden genomen op meldingen.
De meldingen die opvolging nodig hebben worden opgepakt door de
partner KHN en de betreffende partner bewonersvereniging.

Basis
Nr
Uitvoerende

Inlichten gebiedsambassadeur Horeca
22
Partners Convenant

Basis
Nr
Uitvoerende

Overleggen met betrokken Horeca ondernemer
23
Gebiedsambassadeur

Basis

Inlichten gebiedsambassadeur Bewoners

Nr
Uitvoerende

24
Partners Convenant

Basis
Nr
Uitvoerende

Overleggen met betrokken Bewoner
25
Gebiedsambassadeur

Basis
Nr
Uitvoerende
Beschrijving

Terugkoppelen resultaat overleg naar Partners Convenant
27
Gebiedsambassadeur
Indien het resultaat van het overleg naar tevredenheid is, eindigt het
proces.
Indien het resultaat van het overleg niet naar tevredenheid wordt dit
besproken met de Partners van het Convenant.

Basis
Nr
Uitvoerende

Overleggen over de te nemen vervolgstappen
28
Partners Convenant

Bijlage D – ambassadeurs - contactpersonen
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