
Fietsersbond Alphen aan den Rijn en omstreken,
Van Reedestraat 32
2406 TW Alphen aan den Rijn
0172-470991

Aan:

Alle Hens,
Julianastraat 50
2405 CJ Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172-425231

onderwerp : terras uitstalling
datum : 04 oktober 2010

Geachte directie/bedrijfsleiding van Alle Hens,

Zoals bekend heeft de Fietsersbond in mei 2009 een vernieuwde knelpuntennota  voor de gemeente
Alphen aan den Rijn opgesteld en overhandigd aan bestuur en pers. Daarin zijn ook hinderlijke
reclameborden/uitstallingen en terrassen genoemd, overigens zonder voorbeelden daarvan te
benoemen. 
Ons is gebleken dat de situatie op het weggedeelte van de Julianastraat (hoofd-fietsroute vanaf het
station naar het centrum) niet is verbeterd, zelfs is verslechterd door nog meer scherm-uitbouw. Op
de foto's van september 2009 is reeds te zien dat de maximaal toegestane uitbouw van 3,8 meter uit
de gevel is overschreden. De recente foto van september 2010 laat zien dat de doorgang nog veel
nauwer is geworden.

  De toestand in september 2009, scherm al meer dan 3,8 meter

 De toestand in september 2010 met nog uitgebreider extra wit scherm



Het verhinderen van de vrije doorgang voor het langzame verkeer is vervelend en soms zelfs
gevaarlijke doordat het langzame verkeer elkaar in een nauwe doorgang moet passeren. Bovendien
worden fietsers van het station richting de Aarhof gedwongen de soms gladde goot twee keer over te
steken. 

Wij verzoeken u dringend zich te houden aan de afgesproken regels, zodat ook bij laden en lossen
aan de overzijde een goede doorgang voor het langzaam verkeer mogelijk is, en de hulpdiensten
vrije doorgang hebben. Bovendien willen wij dat 's avonds laat de goot niet hoeft te worden
overgestoken.

Uiteraard gunnen wij u uw nering, en ongetwijfeld zullen er ook veel fietsers tot uw klantenkring
behoren. Wij zullen u dus positief in het nieuws brengen als u binnen 3 weken aan ons verzoek
gehoor geeft.

namens de Fietsersbond, 
Erik Bruijn, secretaris.

Copie; Burgemeester en Wethouders gemeente Alphen aan den Rijn

Bijlage: vergunning bepalingen

Via een collega begreep ik dat u een opgave wilde hebben van de voorschriften
die verbonden zijn aan de terrasvergunning voor het cafe Alle Hens in de
Julianastraat. Hieronder staan de voorschriften:

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
1. het terras mag worden geplaatst binnen de gevelmaten van het pand tot

maximaal 3,80 meter op de openbare weg, gerekend vanuit de gevel;
2. het terrasmeubilair mag niet worden uitgestald tussen 23.00 uur en 06.00 uur.

Na 23.00 uur dient het terras geheel ontruimd en gereinigd te zijn;
3. brandblusmiddelen moeten te allen tijde voor gebruik bereikbaar blijven;
4. het terrasmeubilair moet windvast zijn, mag geen scherpe uitsteeksels

bevatten en mag in geen geval gevaar opleveren voor voetgangers;
5. eventueel te plaatsen windschermen mogen tot maximaal 1 meter ondoorzichtig

zijn, en moeten daarboven transparant zijn. Van het dichte gedeelte mag ten
hoogste 20% door reclame in beslag genomen worden en van het transparante
gedeelte niets;

6. reclame op parasols dient van ondergeschikte aard zijn;
7. op het terras mogen geen installaties worden geplaatst ten behoeve van het

koken, bakken of braden van voedingsmiddelen, ter bereiding van consumpties
of dienend als speelobject;

8. u wordt in geen enkel opzicht ontheven van uw wettelijke aansprakelijkheid
met betrekking tot ongevallen of schade toegebracht aan derden of aan
gemeente eigendommen als gevolg van het plaatsen van het terras;

9. van deze vergunning mag geen gebruik worden gemaakt op tijden waarop dit naar
het oordeel van politie uit het oogpunt van openbare orde bezwaar oplevert;

10. de door medewerkers van politie, gemeente of brandweer te geven bevelen
en/of aanwijzingen dienen stipt en terstond te worden opgevolgd;

11. deze vergunning is niet overdraagbaar en dient in het pand aanwezig te zijn;
12. u dient te voldoen aan de eisen van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-

inrichtingen milieubeheer;
13. de voorschriften kunnen te allen tijde worden gewijzigd of worden aangevuld.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Alphen aan den Rijn


