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Breda, 9 juli 2019 

 

Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Aan het college van B&W van Breda 

  

Onderwerp: Overlast voor omwonenden Nightflight onverminderd groot 

 

Geacht College, 

 

Trays vol met bier die mee het hostel ingenomen worden, jongemannen die op een 

rijtje in de singel staan te pissen, groepen die luidruchtig rondom het hostel staan te 

zuipen, kapotte drankflessen op straat, het plak dak aan de achterzijde wat toch 

gebruikt wordt door gasten en een uitbaatster die onvoldoende toezicht houdt, als ze 

überhaupt al aanwezig is. 

 

Wie dacht dat na de sluiting van een maand de uitbaatster van hostel Nightflight haar 

leven zou beteren, komt bedrogen uit. De overlast voor omwonenden blijft 

onverminderd groot. Wekelijks constateren omwonenden dat de voorwaarden uit de 

exploitatievergunning nog altijd niet worden nageleefd. Toch blijven vervolgstappen 

zoals het definitief sluiten van het hostel, vooralsnog uit. (1) (2) 

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Heeft u evenals de omwonenden geconstateerd dat ook na de sluiting van 

een maand, voorwaarden 1, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 uit de 

exploitatievergunning zijn geschonden? 

2. Indien het antwoord op vraag 1 ‘ja’ is, waarom heeft u niet ingegrepen zoals u 

dat augustus 2018 na jaren van overlast wel deed?  

3. Indien het antwoord op vraag 1 ‘nee’ is, waarom faalt uw toezicht op het hostel 

ondanks dat u bekend bent met de al jaren durende overlast? 

4. Kunt u zich voorstellen dat de omwonenden die nu al jaren wekelijks overlast 

ervaren, het vertrouwen in de lokale overheid volledig zijn kwijtgeraakt? 

5. Wat is er voor u nog meer nodig dan het jarenlang stelselmatig schenden van 

de voorwaarden uit de exploitatievergunning, om tot definitieve sluiting over te 

gaan?  

 

Met vriendelijke groet, 

 



 

Bas Maes    

Fractievoorzitter SP Breda 

 

1) Bijlage 1 – Foto’s met daarbij geconstateerde overtredingen vergunning 

2) Bijlage 2 – Exploitatievergunning hostel Nightflight 

 

  

 
  


