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Geachte heer/ mevrouw, 

 

In de gemeente Helmond is een coffeeshop aanwezig. Deze is gevestigd aan de Wolfstraat 124. Aan de 

exploitant van de coffeeshop heb ik in het verleden, gelet op de destijds geldende criteria, laten weten dat er 

op die locatie geen coffeeshop kon blijven. Dit is bij u bekend.  

 

Wat is er daarna gebeurd? De exploitant heeft andere locaties gezocht. Geen van de aangedragen locaties 

voldeed aan de gestelde criteria. Ik heb vervolgens de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke 

Aangelegenheden gevraagd na te denken over mogelijke verruiming van de criteria. Het is deze commissie 

niet gelukt om tot een voorstel te komen. 

  

Ik heb daarna opnieuw naar de situatie gekeken. Ik heb daarbij onder meer meegewogen de feitelijke 

situatie, de belangen van de omwonenden, het algemeen belang en de openbare orde, evenals de feitelijke 

(on)mogelijkheden om tot verplaatsing over te kunnen gaan. De politie laat mij weten dat er niet of 

nauwelijks overlastmeldingen zijn. Daarnaast adviseert de politie mij dat het niet wenselijk is dat er in 

Helmond geen coffeeshop wordt geëxploiteerd. Zij voert regelmatig overleg met de coffeeshophouder en 

kwalificeert de samenwerking als goed. Ook vinden er regelmatig controles plaats en deze hebben geen 

aanleiding gegeven om handhavend op te treden. Ik ben tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een 

situatie in balans. 

 

Vandaag, 4 november 2014, heb ik in deze mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Ik heb de 

Beleidsregel Maximumstelsel Coffeeshop 2014 vastgesteld.  

 

Beslissing  

Ik heb besloten de coffeeshop op de huidige locatie aan de Wolfstraat 124 in Helmond te blijven gedogen. 

Dit betekent dat ik de verleende vergunning niet zal intrekken. En dat de huidige exploitant de exploitatie 

onder bestaande voorwaarden mag voortzetten. Ik zal de situatie, mede gelet op de belangen van u, de 

omwonenden, blijven monitoren. Ik stel daarnaast het aantal gedoogde coffeeshops in Helmond vast op één. 

Mijn volledige beslissing (Beleidsregel Maximumstelsel Coffeeshops Helmond 2014) vindt u in de bijlage. 

 

  



 

 

Toekomst 

Stopt de huidige coffeeshophouder met zijn zaak? Dan ontstaat er een nieuwe situatie. Op dat moment 

beraad ik mij opnieuw op het te voeren beleid. Op de exploitatie van de coffeeshop wordt toezicht gehouden.  

 

Tot slot 

U kunt geen bezwaar- of beroepschrift indienen. Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Mail deze 

dan naar mevrouw H. Reen van de afdeling Veiligheid en Bestuurs- en Juridische Zaken. Zij is bereikbaar 

via h.reen@helmond.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

mevrouw P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel 

burgemeester 

 

 

 

Bijlage: 

- Beleidsregel Maximumstelsel Coffeeshops Helmond 2014 
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