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Niet meer van goed levensgedrag? ’Onzin’

Coffeeshop gaat in verzet
De twee exploitanten van coffeeshop Stingray aan
de Beverwijkse Belgiëlaan stappen naar de rechter,
om te proberen de dreigende sluiting van hun zaak
te voorkomen. Dat heeft hun advocaat Patrick van
der Meij van Cleerdin & Hamer Advocaten woensdag desgevraagd laten weten.

Carlo Nijveen

c.nijveen@mediahuis.nl

Beverwijk ■ De
coffeeshophouders zullen de beslissing van burgemeester Martijn Smit om Stingray
vanaf 2 mei op slot te laten gooien
ook bij de gemeente Beverwijk aanvechten. Dat hun zaak op die datum

dicht zou moeten, lazen zij volgens
hun raadsman in een krantenbericht. ’Vreemd’, vindt hij.
,,Mijn cliënten krijgen relatief
kort de tijd om de procedures in
gang te zetten. Zij verkeren daardoor in een heel lastige situatie. Niet
alleen omdat ze een bedrijf runnen,
maar ook omdat de beoogde sluiting uiteraard grote gevolgen kan
hebben voor hun personeel.’’

In de ogen van de raadsman
maakt de beoogde sluiting van Stingray deel uit van een ’gemeentelijke
missie om het aantal coffeeshops in
Beverwijk terug te dringen’.

In de clinch
Burgemeester Smit kwam eerder al
in de clinch te liggen met de uitbater
van coffeeshop Life II. Als het aan
Smit ligt, moet ook deze wietwinkel
de deur definitief sluiten. Maar ook
de eigenaar van Life II is naar de
rechter gestapt en deze kwestie
wordt inmiddels onder de loep genomen door de Raad van State, het
hoogste bestuursrechtcollege in Nederland.
Volgens burgemeester Smit zijn
de exploitanten van coffeeshop
Stingray ’niet meer van goed levens-

gedrag’. Daarom wil hij de exploitatievergunning en de zogenoemde
gedoogverklaring van de coffeeshop
intrekken. Onzin, vindt advocaat
Van der Meij. ,,Wie een hond wil
slaan, vindt allicht een stok.’’

Verdenking
De advocaat vervolgt: ,,Stingray bestaat al dertig jaar. In al die tijd is er
niets aan te merken geweest op de
coffeeshop. De eigenaren hebben altijd keurig hun zaak op orde gehad
en er bijvoorbeeld ook alles aan gedaan om mogelijke overlast te voorkomen. Er is altijd goed en constructief overleg geweest met de gemeente en met de politie.’’
Volgens de raadsman wordt in de
bestuurlijke rapportage die burgemeester Smit voor de beoogde slui-

ting aangrijpt een aantal incidenten
opgesomd dat zich in het verleden
zou hebben afgespeeld. ,,Opmerkelijk genoeg waren die incidenten al
bekend bij de gemeente toen de vergunning vorig jaar nog werd verlengd. Sommige incidenten hebben
niet eens betrekking op de coffeeshophouders zelf. Andere incidenten
kunnen niet worden bewezen. Een
van de genoemde incidenten is bijvoorbeeld dat een van de twee exploitanten enige tijd werd verdacht
van betrokkenheid bij een eenmalige verkoop van zwaar vuurwerk.
Maar in die zaak is hij juist vrijgesproken.’’
Van der Meij vindt sowieso dat
burgemeester Smit met de beslissing om Stingray te laten sluiten
’voor de fanfare uitloopt’.

GR AFFITI KU NST Spatzuiver spuit vogels en logo’s op bouwhekken

Heemskerk ■ Vogels en logo’s domineren de hekken rondom
het bouwproject op het Europaplein in Heemskerk. Projectontwikkelaar Dreef Beheer is daar bezig om een nieuw winkelcentrum met parkeergarage te bouwen. Om de bouwhekken rondom
het terrein niet te laten ontsieren door ’wilde graffiti’, heeft de
projectontwikkelaar het kunstenaarscollectief Spatzuiver, afkomstig uit de IJmond en iets daarbuiten, ingehuurd.

,,Als wij iets moois creëren, dan weerhoudt dat anderen om iets
op het hek te spuiten’’, legt Thijs van Diepen van Spatzuiver uit.
Samen met de vier andere leden van het collectief, Ingwar Perton,
Joris Abbes, Koen Laarhoven en Menno Smoor, is hij Tweede Paasdag aan de slag gegaan. Donderdag is het werk klaar.
Ze kregen redelijk de vrij hand. ,,We moesten alleen de logo’s van
de medefinanciers erop spuiten, Lidl, Zeeman en Albert Heijn. We

hebben een ontwerp gemaakt met typografie en afbeeldingen
van vogels. Waarom vogels? Die vinden we leuk om te schilderen.’’
Spatzuiver maakt regelmatig buitenkunst. Zo beschilderde het
collectief vorig jaar twee tunnels op het circuit in Zandvoort. Deze
zomer krijgen ze het ook best druk. Ze zullen dan onder meer diverse decors op festivalterreinen beschilderen.
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