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Geachte heer Koca, 

Inleiding 
U bent volgens het Handelsregister de enig aandeelhouder en bestuurder van Monte Carlo 
Entertainment BV, gevestigd aan de Wijchenseweg 204 te Nijmegen. U beschikt sinds 2 maart 
2015 over een Drank- en Horecavergunning voor deze horeca-inrichting. 
Onlangs ben ik door de politie op de hoogte gesteld van het feit dat zich de afgelopen periode 
opnieuw incidenten hebben voorgedaan in en om uw inrichting die gevolgen hebben voor de 
openbare orde. Deze ordeverstoringen zijn voor mij aanleiding om een bestuurlijke maatregel te 
nemen, inhoudend een sluiting voor de duur van zes maanden. 

Feiten 
Onlangs ben ik door de politie op de hoogte gesteld van het feit dat zich de afgelopen periode 
opnieuw feiten hebben voorgedaan in uw inrichting en in de nabije omgeving die gevolgen 
hebben voor de openbare orde. De politierapportage beslaat de volgende incidenten: 

• 13 februari 2016: Turks event 
De politie ontving een melding om naar Monte Carlo te gaan vanwege een vechtpartij 
tussen twee groepen buiten. Daarnaast werd de wijkagent meerdere keren gebeld dat het 
"los" zou gaan bij de Monte Carlo. Meerdere eenheden werden richting Monte Carlo 
gestuurd. Ter plaatse waren de partijen, die met elkaar op de vuist waren gegaan, reeds 
gescheiden. Verschillende eenheden zijn vervolgens betrokken personen gaan aanhoren. 
Partij 1 stond aan de achterzijde van Monte Carlo en verklaarde dat hij door een groep 
van 8 man in elkaar was geslagen. Hij was zichtbaar gewond aan zijn hoofd en was erg 
bebloed. Zijn autosleutel was gestolen en zijn auto flink beschadigd. De andere partij 
werd op de parkeerplaats van de Woonboulevard aangetroffen. Ook aan hun zijde bleek 
er letsel te zijn, vooral kapotte handen en kleding. De aanleiding van de ruzie werd niet 
helemaal duidelijk, maar de ruzie zou begonnen zijn in de Monte Carlo tussen enkele 
dames van beide partijen. Politiemedewerkers geven aan dat het merendeel van de 
omstanders onder invloed was van alcohol en er een agressieve sfeer heerste. 

www.nijmegen.n1 voornemen 



Gemeente Nijmegen 

Veiligheid 

Vervolgvel 

1 

• 12 maart 2016: Urban feest 
Mutatie naar aanleiding van inzet Monte Carlo: de sfeer was in het begin goed, maar 
druk. Veel mensen in de rij en opvallend veel doelgroepers (bij de politie bekende 
personen ogv overlastgevend gedrag of antecedenten) die op bezoek kwamen. Rond 
02.00 uur werden de eerste bezoeker uit de Monte Carlo gezet. Dat zorgde voor een 
opstand. Bij de uitstroom werd het druk. De beveiliging gaf aan binnen in totaal 10 keer 
code rood te hebben gehad. Binnen in de Monte Carlo was een conflict ontstaan tussen 
een groep uit Arnhem en een groep uit het zuiden. Een van de personen werd eruit 
gezet. Deze persoon verklaarde dat hij met een grote groep vrienden aan het wachten 
was tot de groep, waar ze ruzie mee hadden, naar buiten kwam. Terwijl de aanwezige 
politie met de beveiliging afstemde om de groepen veilig afzonderlijk van elkaar te laten 
vertrekken, ontstond tussen beide partijen een grote vechtpartij. Vervolgens zijn 
meerdere eenheden ter plaatse gekomen, waaronder een hondengeleider. Om de 
mensen uit elkaar te drijven is een linie gevormd. Tijdens het optreden hebben 
politiemedewerkers vervelende mensen moeten wegduwen of een kleine tik met de korte 
wapenstok moeten geven. De hondengeleider heeft zijn hond moeten inzetten. 
Uiteindelijk is de menigte uit elkaar gedreven. 
Later kwam nog een melding binnen van een vechtpartij bij de Texaco Wijchensweg, 
waarbij meerdere mensen (vermoedelijke bezoekers Monte Carlo) met elkaar op de vuist 
gingen. Toen politie-eenheden ter plaatse kwamen ging de groep uit elkaar en reden zij 
weg. Hierbij zijn kentekens genoteerd. 

• 26 maart 2016: Turks Live Concert  
Mutatierapport naar aanleiding van inzet: gedurende avond was er een vechtpartij tussen 
twee partijen in de Monte Carlo. Beide partijen wilden echter geen aangifte doen. Eén 
persoon werd uit de Monte Carlo gezet. Deze persoon was erg vervelend en werd door 
zijn vrienden in bedwang gehouden. Vervolgens raakte zij op de parkeerplaats onderling 
slaags. Verder liepen enkele personen over de parkeerplaats die rumoerig en irritant 
waren. Dit werd voor een groot deel door de vrienden opgelost. In enkele gevallen heeft 
de beveiliging hierin de-escalerend opgetreden. Verspreid over de parkeerplaatsen lagen 
meerdere lege (kapotte) flessen. Tijdens deze avond zijn twee meldingen geluidsoverlast 
en 1 waarneming vastgelegd. De gemeente heeft een meting gedaan aan het begin van 
de avond en een overschrijding van 5 decibel werd geconstateerd. Daarnaast was er 
geluidsoverlast van auto's en schreeuwende mensen bij de uitloop van Monte Carlo. 

• 09 april 2016: Roval Urban XXL  
Mutatierapport n.a.v. inzet: tot 04.00 uur was het rustig, daarna werd de sfeer zeer 
grimmig met meerdere vechtpartijen. Tijdens de uitstroom was het een grote chaos en 
werd de sfeer grimmiger waardoor meerdere vechtpartijen voor de Monte Carlo en op de 
parkeerplaats van de Woonboulevard ontstonden. Diverse partijen zochten elkaar 
continue op. Daardoor op voorhand al meerdere eenheden ter plaatse laten komen. 
Omstreeks 05:00 uur waren er 4 verschillende vechtpartijen tegelijkertijd gaande. De 
beveiliging hield een persoon onder controle op de grond bij de ingang. Deze persoon 
zou betrokken zijn geweest bij een mishandeling. Deze persoon was erg agressief 
richting de politiemedewerkers. Daarom is hij vervolgens geboeid en overgebracht naar 
het Hoofdbureau van de politie. De sfeer bleef grimmig en opnieuw ontstond een 
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vechtpartij. Daarop heeft de aanwezige politie een linie gevormd waarbij de wapenstok 
ter hand werd genomen. Dit met het doel om de menigte te verwijderen van de ingang 
van de discotheek. Op dat moment werden een aantal objecten gegooid. Het is niet 
duidelijk of dit bedoeld was tegen de politie. Het betrof glazen flesjes FILIgel. Inmiddels 
waren 10 politie-eenheden ter plaatse (18 politiemedewerkers). Nadat de menigte 
verwijderd was hebben de politiemedewerkers zich teruggetrokken richting de 
geparkeerde dienstvoertuigen. Met de beveiliging was afgesproken dat zij mensen die 
nog bij de ingang stonden zouden verwijderen. Dit werd gedaan. Vervolgens liep een 
grote groep richting de parkeerplaats. Onderweg onderstonden wederom meerdere 
vechtpartijen tussen personen en groepen. 
Nadat het grootste gedeelde bezoekers het parkeerterrein verlaten had, kwam rond 06.15 
uur de melding dat er nog steeds kleine vechtpartijen op de parkeerplaats ter hoogte van 
Japans restaurant Saporro waren. Omstreeks 06.30 uur kwam ook de melding dat 20 
personen aan het vechten waren bij de Texaco aan de Wijchenseweg. Aldaar troffen 
politiemedewerkers weer groepen van de Monte Carlo aan. Er zijn vernielingen verricht 
aan verkoopwaren van de Texaco. De beheerder gaf aan dat dit vaker gebeurt als er een 
feest is geweest bij de Monte Carlo. 

Na afloop werd door de beveiliging aangegeven dat ze een zware avond hadden en veel 
last hadden van zeer irritant publiek. Ondanks de hoeveelheid aanwezige 
politiemedewerkers was het lastig om door te pakken. Dit omdat meerdere vechtpartijen 
tegelijkertijd plaatsvonden op verschillende locaties en veilig werken voor 
politiemedewerkers dan lastig zou worden. Tot slot zijn veel doelgroepers gezien. 
Er is een melding binnengekomen bij de politie van geluidsoverlast. De melder geeft aan 
tijdens openingstijden van de Monte Carlo last te hebben van auto's, muziek, 
schreeuwende mensen en glas op het fietspad. De melder was 2 keer wakker geworden 
van het geluid. In de tijd van de Matrix had de melder hier geen last van. 

Naast deze politie-informatie heb ik ook de afgelopen periode met enige regelmaat klachten van 
burgers (omwonenden of bezoekers van uw inrichting) ontvangen, o.a. over geluidsoverlast en 
vervuiling van de omgeving. Ook is mij bekend dat er een handhavingstraject loopt in verband 
met overtreding van de wet Milieubeheer door overschrijding van de geluidsnormen door uw 
onderneming. 

Risico openbare orde en wettelijk kader 
Uw inrichting valt onder de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
In artikel 2.4.4 APV is bepaald dat de burgemeester de sluiting van een voor het publiek 
toegankelijke ruimte kan bevelen voor publiek in het belang van de openbare orde, veiligheid, 
zedelijkheid, gezondheid of van het woon- en leefmilieu. 
Uit het bovenstaande feitenrelaas blijkt dat de openbare orde, de veiligheid van bezoekers, 
beveiliging en politiemedewerkers en daarmee ook de gezondheid en tot slot het woon- en 
leefmilieu ernstig bedreigd worden indien uw onderneming Monte Carlo open blijft. 
Bepaalde feesten (Urban en Turkse Live Events) vragen om onevenredig veel politie-inzet. Er 
hangt een grimmige en agressieve sfeer tijdens deze feesten die meestal leidt tot vechtpartijen 
tussen personen en/of groepen. De groepen betrokkenen blijken ook zo groot dat de beschikbare 
politiecapaciteit onvoldoende is om aanhoudingen te doen. Zelfs als alle beschikbare eenheden 
ter plaatse komen is dit amper voldoende om de orde te handhaven. Dit heeft ook zeer 
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ongewenste gevolgen voor de openbare orde en veiligheid in de rest van de gemeente en levert 
grote risico's op. 
Tijdens gesprekken met Monte Carlo is door de politie nadrukkelijk meerdere malen de zorg geuit 
over de doelgroep die afkomt op bepaalde feesten. Uw vertegenwoordigers gaven echter aan om 
bedrijfsmatige redenen deze feesten toch te blijven organiseren. Het is ook opgevallen dat u 
regelmatig in contactmomenten met de politie al op voorhand aangaf politiebijstand nodig te 
achten, naast de reeds ingehuurde beveiliging. 

Eerdere feiten en formele waarschuwing 
Ik heb u bij brief, verzonden op 20 januari 2016, een zware formele waarschuwing gestuurd naar 
aanleiding van een aantal incidenten. Ik heb daarbij aangegeven dat u mij een plan van aanpak 
diende voor te leggen om het opnieuw ontstaan van grote ordeverstoringen of overlast met 
onverantwoord grote politie-inzet te voorkomen. 
Dit heeft u ook gedaan en uiteindelijk heb ik u bij brief, verzonden 23 februari 2016, laten weten 
dat ik het plan als voldoende beoordeelde om op dat moment af te zien van een maatregel. 
Ik heb u daarbij ook gemeld, dat als er in de toekomst, ondanks een door mij goedgekeurd plan 
van aanpak, opnieuw ordeverstoringen of overlast zou ontstaan in of in de omgeving van uw 
inrichting ik uw Drank- en Horecavergunning zou kunnen intrekken en/of uw inrichting voor 
langere tijd sluiten. 

Handhavingsbelang 
Uit bovengenoemd feitenrelaas en de in de formele waarschuwing genoemde feiten komt een 
groot aantal ordeverstoringen naar voren met een rechtstreeks verband tot uw inrichting. Ik reken 
het tot mijn verantwoordelijkheid om daaraan een einde te maken. Ik ben voornemens dat te doen 
door een tijdelijke sluiting van uw inrichting op grond van artikel 2.4.4, eerste lid, van de 
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Nijmegen. 

In artikel 2.4.4 APV is bepaald dat de burgemeester de sluiting van een voor het publiek 
toegankelijke ruimte kan bevelen voor publiek in het belang van de openbare orde, veiligheid, 
zedelijkheid, gezondheid of van het woon- en leefmilieu. Met een tijdelijke sluiting wordt in dit 
geval getracht de openbare ordeverstoringen en aantasting van de veiligheid, gezondheid en 
woon- en leefmilieu te voorkomen. Door de inrichting tijdelijk te sluiten zullen er geen grote 
groepen bezoekers zowel in de inrichting als in de omgeving tot gewelddadigheden overgaan. 
Weliswaar zijn er andersoortige feestavonden zonder problemen verlopen, maar u heeft ondanks 
waarschuwingen geen aanleiding gezien de programmering aan te passen om herhaling te 
voorkomen. Bovendien is geenszins ondenkbaar dat bij aanpassing van de programmering de 
risicovolle doelgroepen toch de tot nu toe probleemloze avonden gaan bezoeken. 
Door een tijdelijke sluiting van uw inrichting zullen nieuwe incidenten gedurende die periode 
worden voorkomen. U kunt als ondernemer die periode benutten om uw bedrijfsvoering te 
heroverwegen en nieuwe doelgroepen te onderzoeken om herhaling in de toekomst te 
voorkomen. 

Ik acht het waarschijnlijk dat, zonder het nemen van maatregelen, verdere aantastingen van de 
openbare orde, veiligheid, gezondheid en woon- en klimaat zullen voorkomen. 
De door u doorgevoerde verbeteringen in de bedrijfsvoering zijn onvoldoende gebleken om 
eerdergenoemde incidenten te voorkomen. Bij het treffen van een openbare orde-maatregel 
speelt eventuele verwijtbaarheid van u als ondernemer of van uw personeel geen rol. 
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Bij het bepalen van de duur van de maatregel heb ik de ernst van de feiten in ogenschouw 
genomen. Ook uw economische belangen heb ik bij mijn voornemen meegewogen. 

Voorgenomen maatregel 
Gelet op de bovengenoemde overlast en ordeverstoringen in en in de omgeving van uw 
inrichting en de eerder gegeven uitdrukkelijke waarschuwing dat bij herhaling tot sluiting van uw 
inrichting zal worden overgegaan, ben ik dan ook voornemens op grond van artikel 2.4.4, eerste 
lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening, bij wijze van een bestuurlijke maatregel, u te 
bevelen uw inrichting Monte Carlo voor de duur van zes maanden te sluiten en zo nodig over te 
gaan tot toepassing van bestuursdwang om deze sluiting te effectueren. 

Voordat daartoe wordt overgegaan stel ik u in de gelegenheid om binnen een termijn van twee 
weken na uitreiking van deze brief uw zienswijze ten aanzien van het voorgenomen besluit naar 
voren te brengen. 

U kunt uw schriftelijke reactie sturen naar: 
De burgemeester van Nijmegen, ter attentie van de afdeling Veiligheid, Postbus 9105, 6500 HG 
te Nijmegen. U kunt ook mailen naar Veiligheid@nijmegen.n1 
Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw zienswijze naar voren te brengen, zal ik 
een beslissing nemen op basis van de beschikbare gegevens. 

Hoogachtend, 
de Burgemeester van Nijmegen, 

drs. H.M.F. Bruis 
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