CONVENANT
Ondergetekenden,
•

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

•

Vereniging van Eigenaren Museumhof V in deze vertegenwoordigd door dhr. C. Bonhoff, hierna te noemen
Museumhof V

•

Bewoners van VvE Parel aan de Schie, in deze vertegenwoordigd door dhr. P. van Leeuwen, hierna te noemen
PadS

•

Belangenvereniging Botaniestraat-Kanaalweg, in deze vertegenwoordigd door mevr. L.J.E.M. van Gansewinkel,
hierna te noemen BOKA

•

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

•

Politie – Bureau Delft, in deze vertegenwoordigd door de eenheidsleiding dhr. R. den Hertog , hierna te
noemen Politie

•

Gemeente Delft, in deze vertegenwoordigd door de burgemeester mevr. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenhart,
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 directe overlast vanuit het gebouw of in de directe omgeving, veroorzaakt door LAGA bezoekers, wordt door
omwonenden telefonisch gemeld aan Laga. Laga houdt hiervan een lijst met meldingen bij.
2. Indien het probleem niet binnen redelijke termijn wordt opgelost, wordt er een melding gedaan bij het meldpunt
overlast via 0900 - 8844. De politie beheert dit meldpunt, kan zelf op meldingen afgaan of de ODH (omgevingsdienst
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Haaglanden) hier opdracht toe geven. De politie en ODH registreren alle meldingen. Deze lijst, genaamd: “overlast
horeca”, wordt maandelijks met de gemeente gedeeld en ieder kwartaal besproken in de stuurgroep “Veilig
uitgaan” onder leiding van de gemeente.
3. Alle partijen uit het convenant evalueren alle meldingen m.b.t. LAGA in de overeengekomen frequentie.
4. 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.
5. 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. LAGA communiceert over de in aanvraag zijnde
festiviteiten en evenementen aan alle partijen uit het convenant en geeft inzage in verleende
evenementenvergunningen.
6. Laga draagt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen om de geluidsvoorschriften na te leven
waaronder een geluidsbegrenzer bij buitenoptredens.
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7. Laga houdt rekening met de omwonenden door de acties zoals overeengekomen op de actielijst die verbonden is
aan dit convenant.
8. 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;
9. Laga draagt verantwoordelijkheid voor geluidsoverlast en afval in een directe logische straal rondom het
clubgebouw dat afkomstig is uit haar handelen;
10. Laga draagt zorg voor een ordelijk verlopende sluiting en een geleidelijk, rustig vertrek van de gasten.
11. Laga wijst een troubleshooter aan die toeziet op een goed en rustig verloop van alle activiteiten, indien nodig zal
optreden en bereikbaar is voor omwonenden.
12. Laga waarborgt de continuïteit van de naleving van de afspraken, door goede overdracht naar nieuw bestuur en
kennismaking met andere partijen. Laga neemt hierin het initiatief.
13. 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.
14. 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 voorvallen worden
besproken. 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 27 oktober 2017
D.S.R.V. Laga
__________________________
S. van Vuuren
Belangenvereniging Zuidpoort

Vereniging van Eigenaren Museumhof V

__________________________

__________________________

F. le Conge Kleyn

J. Bonhoff

VvE Parel aan de Schie

Belangenvereniging Botaniestraat-Kanaalweg

_________________________

_________________________

P. van Leeuwen

L.J.E.M. van Gansewinkel

Politie Bureau Delft

Gemeente Delft

__________________________

__________________________

R. Den Hertog

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenhart

Bijlage:
Plan van aanpak – bijlage convenant omwonenden – Laga
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