
 
 
MOTIE Clubcultuur 
 
Ondergetekenden,  
 
 
 
 
Fractie D66 Breda     Fractie SP Breda     Fractie GroenLinks Breda    Fractie VVD Breda 
Tim van het Hof         Dirk Uijl                    Peter Bakker                        Sven Planken       
 
Gelet op artikel 10, lid 2 van de spelregels gemeenteraad Breda; ‘Het Bredaas Beraad’, 
 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 
 
De gemeenteraad van Breda, in zijn vergadering bijeen op 30 november 2017 
 
   
Constaterende dat: 
 

1. Een petitie over het aanjagen van de club-/dancecultuur in Breda in korte tijd ruim 1.700 
steunverklaringen heeft opgeleverd; 
2. In tegenstelling tot vergelijkbare steden, Breda op dit moment geen ruimte biedt voor 
clubevenementen die tot na 04:00 uur door kunnen gaan; 
3. Het nachtnet is weggevallen; 
4. Breda een broedplaats is voor dj-talent;  
5. Het toelaten van dergelijke evenementen met een regionale of nationale uitstraling 
onderscheidend voor Breda kan zijn. 

 
 
Overwegende dat: 
 1. Veel mensen plezier beleven aan dancecultuur en clubevenementen; 

2. De club-/dancecultuur zich bij uitstek leent om verbinding te creëren binnen verschillende 
maatschappelijke en economische sectoren; 
3. De aanwezigheid van clubevenementen vandaag de dag een belangrijk ingrediënt is in de 
nachtelijke uitgaanscultuur in een aantrekkelijke onderwijs- en vestigingsstad; 
4. Een impuls van de nachtelijke club-/dancecultuur verdere uitwerking behoeft in coproductie 
met de initiatiefnemers, een aantal horecaondernemers, veiligheidsdiensten zoals de politie 
en toezicht en handhaving en andere actoren; 
5. Een nachtelijke club-/dancecultuur een onderscheidende toevoeging is aan de bestaande 
horeca in Breda; 
6. Een clubevenement in de nacht, buiten de geijkte tijden van de horeca om, een betere 
aansluiting biedt bij de eerst vertrekkende treinen. 
 

 
Van mening dat de toevoeging van een of enkele clubs past binnen de bruisende gemeente die 
Breda wil zijn. 
 
Draagt het College op om: 

- Samen met onder meer de initiatiefnemers in een werkgroep te bezien hoe de club-
/dancecultuur in Breda kan worden aangejaagd en middels een pilot 4 keer een 
clubevenement toe te staan in de nacht, buiten de geijkte tijden van de horeca om.  

                                                
 
  
 
 



- Samen met deze werkgroep en op basis van de ervaringen van deze pilot tot een voorstel te 
komen voor het toelaten van clubevenementen in de nacht, buiten de geijkte tijden van de 
horeca om en daarbij in ieder geval mee te nemen: 

o Het aantal keren per jaar dat er een dance- of clubevenement georganiseerd kan 
worden; 

o Aan welke voorwaarden (bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid, toelatingsbeleid) een 
nachtelijk clubevenement moet voldoen, indien georganiseerd buiten de geijkte 
horeca-openingstijden om 

o Een evaluatiemoment een jaar na invoering in te lassen en deze evaluatie voor te 
leggen ter bespreking in de Raad; 

o En dit voorstel bij de herziening van het Horecabeleid aan de raad voor te leggen. 
 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 30 november 2017, 
 
  Paul Depla, voorzitter 
 
  Paul Piket, griffier 
 


