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Betreft: Géén vestiging van coffeeshop in Houtwijk  

Geacht College, 

Het is Wijkberaad Houtwijk ter ore gekomen, dat burgemeester Van Zanen zou hebben 
voorgesteld om een onderzoek in te stellen, naar de mogelijkheid om een coffeeshop aan de 
zuidkant van Den Haag te vestigen. Dit om de overlast door dit soort zaken in de 
Weimarstraat te verminderen en om tegemoet te komen aan de vraag van Westlanders, die 
dan niet meer zo ver de gemeente Den Haag in hoeven te rijden. In dit kader zou reeds het 
ZKD-terrein als mogelijke locatie zijn genoemd, wat natuurlijk zou moeten worden 
onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksbureau. In dezelfde tijdsperiode dat 
bovengenoemde voorstel werd geopperd, polste een coffeeshop ondernemer bij snackbar 
Anita aan de Oude Haagweg of deze zaak wellicht kon worden overgenomen, met als doel 
verkoop van softdrugs. 

Wijkberaad Houtwijk wil geen coffeeshops binnen de grenzen van Houtwijk, dus niet aan de 
Oude Haagweg en ook niet op het ZKD-terrein. Wij willen niet dat onze kinderen in 
aanraking komen met drugs en met drugsgebruikers. Houtwijk bewoners zijn hier komen 
wonen, omdat het er redelijk veilig en opgeruimd is. Het gevoel van veiligheid zal door de 
komst van coffeeshops worden aangetast 

Een normale modale woonwijk moet je hiermee gewoon niet willen lastigvallen. Het haalt het 
niveau naar beneden en ondermijnt de bestaande cohesie. En met welk doel? Het verminderen 
van de overlast elders, doe je niet door een wijk als die van ons met de overlast op te zadelen. 
Ook de vestiging op het ZKD-industrieterrein (dat valt binnen de wijkgrenzen van Houtwijk) 
is een onzalig idee. De ondernemers daar investeren juist een vermogen om de kwaliteit en 
uitstraling hoog te houden en dat wordt gewoon teniet gedaan door de komst van een 
coffeeshop.  

Het is bewezen dat coffeeshops, zoals in de Weimarstraat,  voor de nodige overlast zorgen 
zodat er  altijd politie handhaving nodig zal zijn. De Loosduinse politie heeft een tekort aan 
menskracht, wat door de gemeente wordt onderkend. Wel met de toevoeging, dat hieraan 
voorlopig weinig gedaan kan worden. Immers, dit is een nationaal probleem en er zal gewacht 
moeten worden op nieuwe lichtingen politiemensen. We moeten toch niet willen, dat deze 



onderbezette politiecapaciteit zich ook nog eens zou moeten richten op handhaving in en 
rondom een coffeeshop in onze wijk? 

Wijkberaad Houtwijk is best bereid om mee te denken aan een oplossing. U kunt de 
coffeeshops in de Weimarstraat voorlopig toch even laten zitten tot er een systeem is 
gevonden om de overlast daar weg te werken? Of u zou de gemeente Westland kunnen 
overhalen om de Haagse coffeeshop problematiek op zich te nemen? Dan bent u ook goed 
bezig voor Den Haag.  Zolang er geen oplossing is gevonden, is het verplaatsen van 
coffeeshops binnen de stadsgrenzen slechts het verplaatsen en uitsmeren van problemen. Daar 
werkt Wijkberaad Houtwijk niet aan mee. Indien de gemeente tóch zou besluiten om dit 
onderzoek van coffeeshops in Houtwijk door te zetten, dan zullen wij ons met hand en tand 
hiertegen gaan verzetten. 

Hoogachtend,  
Wijkberaad Houtwijk 
Ramon Meesters, voorzitter 

 

 

 

 


