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Advies mogelijke speelautomatenhal
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Geachte drs. S.C.C.M. Bolten,

m

Naar aanleiding van de aangevraagde exploitatievergunning voor een speelautomatenhal aan
de Westdam 6-8 te Steenbergen geeft de politie Midden en West Brabant middels deze notitie
haar advies.
De politie stelt dat het in de verwachting ligt dat de vestiging van een speelautomatenhal een
grote aantrekkingskracht heeft op de jongeren van Steenbergen. Dit kan enerzijds gezien
worden als een positieve ontwikkeling maar anderzijds leert de ervaring dat dergelijke
ondernemingen gepaard gaan met overlast voor omwonenden.
Speelautomatenhallen kenmerken zich door een hoge mate van doorstroom van jongeren
rond de locatie. Deze doorstroom heeft als negatief effect dat er regelmatig jongeren voor de
vestiging staan. De politie vermoedt dat dit gaat leiden tot de creatie van een ongewilde
hanglocatie. Vooral in de avonduren kan dit zorgen voor de daarbij horende geluidsoverlast,
en andere daaraan verwante overlastvormen. Wetende dat aan de overzijde van de vestiging
zich een ouderencomplex bevindt, is het geschetste beeld zeer aannemelijk.
De politie is een voorstander van alternatieve opvanglocaties voor jongeren maar heeft om
bovenstaande redenen bezwaar tegen de vestiging van een speelautomatenhal op de
genoemde locatie. Een dergelijke onderneming zou in de directe omgeving slechts geplaatst
kunnen worden op de Markt. Het ontbreken van bewoonde panden is daarbij, in combinatie
met de genoemde mogelijke problematiek, het doorslaggevende aspect.
De politie verleent ten behoeve van de genoemde locatie een negatief advies.

Hoogachtend,

Dhr. J
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