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Aan:  Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Steenbergen, 
  Postbus 6 
  4650 AA  Steenbergen 
 
 
 
datum:  13-11-2014 
 
betreft:   1. klacht wegens geluidsoverlast 
  2. bezwaar tegen nachtvergunning 
 

 

Geacht college, 

Langs deze weg benaderen wij ( omwonenden van Pompstraat nr.10 te Steenbergen ) U 
over de volgende twee punten: 

1.   Sinds een aantal maanden is er in bovengenoemd pand een café en dansschool 
gevestigd met de naam Dancecafé. Deze vergunninghouder heeft een exploitatievergunning 
met nachtvergunning. Voorheen was er in dit pand ook een dansschool gevestigd. Anders 
dan de vorige dansschool bezorgt het huidige café en dansschool de directe omgeving een 
onverdraaglijke overlast, vooral wat betreft geluid. Tevens is er overlast van bezoekers van 
het horecapand die voor het pand roken, drinken en er rotzooi achterlaten. 

Wij als omwonenden van deze locatie zijn van mening dat het bewuste pand aan de 
Pompstraat qua isolatie beslist niet geschikt is voor deze vorm van horeca. 

Het horecabedrijf is gesitueerd tussen twee appartementencomplexen, waarvan het gebouw 
op de hoek Pompstraat/Berenstraat direct aan dit bedrijf grenst. Het complex aan de 
Pompstraat 8 is op slechts één meter van het Dancecafé. 

De bewoners van de appartementen alsmede andere buurtbewoners hebben meerdere 
malen een klacht wegens geluidsoverlast weggelegd, zowel telefonisch als per e-mail, bij Uw 
afdeling Handhaving. Ook is de politie bij geluidsoverlast gebeld. Wij kunnen desgevraagd 
kopieën van de schriftelijke meldingen bij Handhaving overhandigen. 

De bewoners van de appartementen op de hoek van Berenstraat en Pompstraat, allen 50+, 
slapen in het weekend, voorzien van oordoppen, op de bank in hun woonkamer. Dit even als 
voorbeeld van hoe de situatie momenteel is. Laat het duidelijk zijn: het woongenot van 
omwonenden is in de weekenden flink aangetast sinds de komst van dit café en dansschool. 

Volgens ons is de aard van de afgegeven (nacht)vergunning voor het café en dansschool 
niet in overeenstemming met de manier waarop deze onderneming in werkelijkheid wordt 
gedreven. Wij menen dat het karakter van het bedrijf “café en dansschool” drastisch 
gewijzigd is en zeker in nachtelijke uren niet conform de afgegeven vergunning is.   

Vriendelijk verzoeken wij u de overlast van geluid en rotzooi aan te pakken door te gaan 
handhaven. Wat gaat u concreet doen om onze klachten over geluidsoverlast en vervuiling 
die betrekking hebben op het in de Pompstraat nr. 10 gevestigde café en dansschool weg te 
nemen? Graag worden wij betrokken bij de aanpak. 
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2.  Tevens willen wij onze verontrusting uiten over het volgende: wij hebben vernomen dat 
het horecapand aan de Pompstraat per 1 dec. a.s. verhuurd gaat worden aan de huidige 
uitbater van het café, Corona Reprise genaamd, momenteel gevestigd aan de Kleine 
Kerkstraat. 

Wij voelen ons genoodzaakt om op tijd actie te ondernemen, nu wij op de hoogte zijn van de 
eventuele komst van café Corona Reprise. Wij hebben begrepen waarom deze uitbater geen 
nachtvergunning van u heeft gekregen voor zijn huidige onderneming. Wij kunnen en willen 
geen genoegen nemen met de verplaatsing van de problematiek, die Corona Reprise met 
zich meebrengt, naar onze woonomgeving. 

Wij verzoeken U dringend doch beleefd, bij de te maken afwegingen omtrent de nieuwe 
vergunningaanvraag voor het pand aan de Pompstraat de volgende punten mee te nemen: 

- De slechte isolatie van het pand in de Pompstraat 10 

- de overlast die in de Kleine Kerkstraat is ondervonden willen wij niet overgedragen 
krijgen. 

- de overlast die wij nu al ondervinden van de huidige uitbater van het pand 
Pompstraat 10 

- wij wonen, net als de bewoners in de Kleine Kerkstraat bij café Corona Reprise, in 
een drukbevolkte omgeving. Een horecaonderneming met luide muziek tot diep in de 
nacht en veel gasten op straat betekent een aanslag op ons woongenot. 

- wij kunnen dan ook niet akkoord gaan met een mogelijk af te geven vergunning tot 
bedrijfsuitoefening tot 04.00 u. in de ochtend. 

- wij willen voorkomen dat de eigenaarswisseling leidt tot overlast die blijft voortduren 
of zelfs nog groter wordt. Hoe verloopt het proces rondom de vergunningaanvraag 
verder en hoe worden wij daar als omwonenden in een vroeg stadium bij betrokken 
en op de hoogte gehouden? 

 
In bijlage sturen wij een handtekeningenlijst mee van bewoners die overlast ondervinden of 
hebben ondervonden van het huidige Danscafé aan de Pompstraat nr. 10 
Tevens zenden wij enige foto’s mee ter illustratie van de omgeving Pompstraat 10 
 
Deze brief is vandaag per mail 13-11-2014 aan Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Steenbergen gezonden en zal binnen enkele dagen ook naar alle raadsleden 
worden verzonden. 
 
Namens de buurtbewoners, 
 
Anita Hagens,    Berenstraat 35, Steenbergen  mail: skanita@home.nl 
John Heshof,    Berenstraat 31, Steenbergen  mail: j.heshof@home.nl 
Miek en Rien Brouwers,   Berenstraat 36, Steenbergen : mail miek.brouwers@home.nl 
 
contactpersoon: Miek Brouwers, Berenstraat 36, 4651 dn  Steenbergen   0167-564744 
 
bijlagen:  
 -  handtekeningenlijst   4 pag. 
 -  foto’s situatie en vuilnis op straat   4 pag. 
  


