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Geachte leden van de Raad,

Middels publicaties zijn wij geïnformeerd over de beslisnota m.b.t. speelautomatenhallen die u
ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Wij constateren dat in de ons bekende stukken er drie locaties/gebieden als mogelijke vestigingsplaats van een speelautomatenhal worden aangemerkt die o.i. ongeschikt zijn en/of geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan de in dezelfde stukken geformuleerde randvoorwaarden.
Het betreft hier de locaties Wijchen Centrum en Alverna (aangemerkt als deelgebied 1) en de
locatie aan de Nieuweweg (aangemerkt als deelgebied 2).
Wat betreft de locaties in Wijchen Centrum en Alverna willen wij u er op wijzen dat de afwezigheid van scholen in de directe nabijheid niet als voorwaarde wordt meegenomen in de voorwaarden voor deelgebied 1. Echter wanneer Alverna deelgebied 2 was aangemerkt zou de aanwezigheid van onze locatie Veenseweg (bijna 1500 leerlingen tussen 12-19 jaar waarvan ca. 20
leerlingen ouder dan 18 jaar) op steenworp afstand van de locatie wel een reden zijn om op die
plek geen vergunning te verlenen. Dit zou o.i. wel het geval moeten zijn omdat veel leerlingen
bij het reizen van huis naar school (v.v.) maar ook door bezoek aan snackbar en supermarkt in
pauzes, zich direct langs of zelfs over de beoogde locaties verplaatsen. Wij constateren hier
een vorm van inconsequentie met betrekking tot het belang van (een zeer grote groep
Wijchense) jongeren in een kwetsbare leeftijd. Hierbij verwijzen wij ook naar de bijlage (Bijlage
3 behorende bij het raadsvoorstel inzake speelautomatenhallen: Beleidsuitgangspunten )
over uitgangspunten waarbij het belang van het voorkomen van deelname door jongeren nadrukkelijk wordt onderkend.
Dezelfde argumentatie geldt voor de locatie Wijchen Centrum. Gelegen in de directe nabijheid
van 1020 vmbo leerlingen van de locatie Oosterweg. Maar ook voor de leerlingen van het Pro
College en de van huis naar school (v.v.) reizende leerlingen van de locatie Veenseweg. Wij
hebben kennis genomen van het feit dat de leeftijdsgrens op 18 jaar wordt gesteld. Het moge
echter duidelijk zijn dat het handhaven van een leeftijdsgrens iets anders is dan het stellen van
een leeftijdsgrens. Recente ervaringen m.b.t. het handhaven van de leeftijdsgrens voor de verkoop van bijv. alcohol onderschrijven dit.
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Wat betreft de locatie aan de Nieuweweg geldt o.i. dat de aanwezigheid van school (wederom
onze locatie Veenseweg maar in zekere zin ook het PRO College op de Leemweg) in de nabije
omgeving voldoende reden is om deze locatie als ongeschikt aan te duiden. Aanvullend daarbij
is nog dat deze locatie ook aan een belangrijke (fiets)route ligt voor jongeren die andere scholen voor VO, MBO en HBO vanuit Wijchen bezoeken.
N.a.v. het bovenstaande doen we een dringend beroep op uw Raad deze locaties als ongeschikt aan te merken. Vanzelfsprekend zijn wij bereid onze visie nader toe te lichten en wensen
u bij de besluitvorming veel wijsheid toe.
Met vriendelijke groet,

Henk Keijman,
rector Maaswaal College

