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Raadsinformatiebrief  116 Bestuurs- en Juridische Zaken  

 

Helmond, 8 december 2009 Ons kenmerk: 0999021037       Doorkiesnr.: (0492) 58 77 44 

Onderwerp: stand van zaken 2
e
 coffeeshop Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

Op zaterdag 29 november 2009 heeft er een artikel in het Eindhovens Dagblad gestaan met de kop “Geen 
zicht op tweede coffeeshop”. Mede naar aanleiding van dit bericht willen wij u graag informeren over de 
stand van zaken rondom de komst van een 2

e
 coffeeshop in Helmond. 

 
Stand van zaken 
Op 1 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met een uitbreiding van het aantal coffeeshops in Helmond 
van 1 naar 2. Naar aanleiding daarvan heeft de burgemeester in de Beleidsregel maximumstelsel 
coffeeshops Helmond 2008 (bijlage 1) invulling gegeven aan de criteria en  daarnaast 3 panden 
aangewezen waarin de 2

e
 coffeeshop gevestigd kan worden, te weten: Beugelsplein 2, Noord Koninginnewal 

46 en Molenstraat 96-98. 
Ten aanzien van alle genoemde panden zijn nadien aanvragen ingediend. De stand van zaken is dat 
uitsluitend ten aanzien van het pand aan de Noord Koninginnewal 46 momenteel nog een aanvraag loopt. 
Alle andere aanvragen zijn inmiddels buiten behandeling gesteld danwel ingetrokken door de aanvrager zelf. 
 
Ingezette koers 
Eind 2009 is de stand dusdanig dat (nog) geen enkele aanvraag voor de aangewezen panden gehonoreerd 
is. Er is dus nog steeds geen 2

e
 coffeeshop.  

Dit heeft er bij ons toe geleid het volgende besluit te nemen: 
1. De ingezette koers wordt voorlopig voortgezet. Concreet betekent dit dat nog steeds aanvragen 

ingediend kunnen worden met betrekking tot de reeds aangewezen panden c.q. dat de nog liggende 
aanvraag afgehandeld zal worden; 

2. Daarnaast zal nagedacht worden over de eventuele bijstelling van het beleid, mocht de ingeslagen weg 
niet binnen afzienbare tijd tot het gewenste resultaat leiden. Daartoe behoort ook dat kandidaten zich 
kunnen melden. Panden zullen op hun merites worden beoordeeld aan de hand van de eerder 
geformuleerde criteria 

Tot slot: deze raadsinformatiebrief zal als ingekomen stuk worden geagendeerd voor de raadscommissie 
ABA op 14 december 2009. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
De burgemeester,                    de secretaris,   
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