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Raadsvragen   van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek  
(OAE) over De Aftrap 
 
 
 
Geacht college, 
 
Het Ouderen Appèl heeft gesproken met de uitbater van De Aftrap,Mathildelaan 12 te 
Eindhoven.  
Zoals u weet verzamelen hier, per thuiswedstrijd van PSV, tussen de 500 en 1.000 
voetbalsfans zich, voordat zij naar de wedstrijd gaan kijken.  
Oorspronkelijk zou het huurcontract met de gemeente aflopen per 1 augustus 2016. Op 
woensdag 20 april j.l. heeft de uitbater mondeling van de heer Slegers, persvoorlichter 
van PSV, vernomen, dat hij tot en met 31 december 2016 op dezelfde plek als nu het 
geval is open kan zijn.  
De uitbater deelt ons mee dat de gemeente meedenkt over een nieuwe locatie na 31 
december 2016. 
Hij wijst ons op het sociaal-maatschappelijk belang van De Aftrap. Zo staat PSV 
bijvoorbeeld op dit moment laag in de notering van politieinzet, want de supporters zitten 
in De Aftrap.  
Als die vanaf 1 januari 2017 niet meer bestaat op de plek waar ze nu zetelt, of op een 
alternatieve nieuwe plek, dan ontstaat er een probleem.  
Supporters zullen dan horecagelegenheden elders aandoen en gaan zwerven door de 
binnenstad. Horecauitbaters hebben de uitbater van De Aftrap verteld dat ze niet zitten 
te wachten op groepen supporters die hun horecagelegenheid komen bezoeken. 
Daarnaast is het risico groot dat het ontbreken van een centraal horecapunt zoals De 
Aftrap voor veel uren meerwerk voor de politie zal zorgen. 
 
Naar aanleiding van deze informatie hebben wij de volgende vragen voor u: 
1. Is het huurcontract van De Aftrap volgens de regels opgezegd tegen 1 augustus 

2016? Zo ja, wanneer is dat geschied? 
2. Klopt het dat De Aftrap tot en met 31 december 2016 op dezelfde plek kan blijven 

voortbestaan zoals nu het geval is? Zo ja, Is dit dan op basis van alsnog 
verlenging van het lopende, opgezegde huurcontract of opp grond van een nieuw 
huurcontract, of is er sprake van ‘gedogen’ door de gemeente? 

3. Wat is de reden dat u ervoor kiest om slechts een half jaar langer na de 
oorspronkelijke einddatum van het huurcontract aan de uitbater toe te staan De 
Aftrap op dezelfde plaats open te houden? Wat maakt dat u er bijvoorbeeld niet 
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voor kiest om de openstelling in ieder geval tot einde voetbalseizoen 2016-2017 
te garanderen op dezelfde plek? 

4. Ons is ter ore gekomen dat De Aftrap moet verdwijnen van de oorspronkelijke 
plek omdat er sprake is van uitbreiding, nieuwbouw of renovatie van het 
politiebureau aan de Mathildelaan. Klopt dat? Zo ja, op welke datum vangen de 
(ver)bouwwerkzaamheden c.q. sloopwerkzaamheden dan aan? 

5. Bent u bereid De Aftrap op haar huidige locatie te gedogen tot het moment dat de 
sloop- c.q. (ver)bouwwerkzaamheden betreffende het politiebureau aan de 
Mathildelaan daadwerkelijk aanvangen? Zo nee, waarom niet? 

6. Welke panden c.q. plekken hebt u als alternatieve vestigingsplaats voor De Aftrap 
in gedachte en waarom juist deze panden en plekken? 

7. Gaat u er in uw planning van uit dat De Aftrap elders in een bestaand gebouw, of 
elders in een nog te bouwen pand wordt gehuisvest? 

8. Deelt u onze mening dat De Aftrap op dit moment op een juiste wijze vorm geeft 
aan haar sociaal maatschappelijke verplichtingen en dat de wijze waarop De 
Aftrap dit doet ertoe bijdraagt dat de inzet van politie rondom thuiswedstrijden van 
PSV beperkt kan blijven, anders gezegd geen De Aftrap leidt tot meer politie 
inzet? Zo nee, waarom niet? 

9. Op welke termijn denkt u de uitbater van De Aftrap duidelijkheid te kunnen 
verschaffen over de toekomstige plaats waar De Aftrap gehuisvest wordt en kunt 
u een tijdpad aangeven en de diverste stappen die in dit tijdpad worden gezet? 

 
Wij zien uit naar uw antwoorden, 
 
Namens het Ouderen Appèl Eindhoven, 
Niek Rennenberg, raadslid. 
Cor Verbeek, raadslid 
 
Eindhoven, 26 april 2016. 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1. Is het huurcontract van De Aftrap volgens de regels opgezegd tegen 1 augustus 

2016? Zo ja, wanneer is dat geschied? 
 
De politie verhuurt het pand aan PSV en PSV verhuurt het pand onder aan de 
Stichting Beheer Stadionbar “De Aftrap”. De politie heeft het huurcontract opgezegd 
per 31 augustus 2016 volgens de geldende voorwaarden (opzegtermijn van 
tenminste een jaar en per aangetekend schrijven) op 21 juli 2015. In de opzegging 
heeft de politie al aangegeven bereid te zijn mee te denken over een tussentijdse 
tijdelijke verlenging. 
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2. Klopt het dat De Aftrap tot en met 31 december 2016 op dezelfde plek kan blijven 
voortbestaan zoals nu het geval is? Zo ja, Is dit dan op basis van alsnog verlenging 
van het lopende, opgezegde huurcontract of op grond van een nieuw huurcontract, 
of is er sprake van ‘gedogen’ door de gemeente? 
 
Nu er op dit moment nog geen alternatieve locatie beschikbaar is, heeft de politie 
als verhuurder mondeling toegezegd bereid te zijn om de huurperiode maandelijks 
te verlengen met een absolute deadline tot 1 januari 2017. Daarna zal de politie het 
pand zelf in gebruik nemen in afwachting van definitieve herbestemming van de 
locatie Mathildelaan. 

 
3. Wat is de reden dat u ervoor kiest om slechts een half jaar langer na de 

oorspronkelijke einddatum van het huurcontract aan de uitbater toe te staan De 
Aftrap op dezelfde plaats open te houden? Wat maakt dat u er bijvoorbeeld niet voor 
kiest om de openstelling in ieder geval tot einde voetbalseizoen 2016-2017 te 
garanderen op dezelfde plek? 
 
De politie heeft aangegeven het pand zelf in gebruik te willen nemen. Verlenging 
van het huurcontract zou automatisch een verlenging van 5 jaar betekenen.  

 
4. Ons is ter ore gekomen dat De Aftrap moet verdwijnen van de oorspronkelijke plek 

omdat er sprake is van uitbreiding, nieuwbouw of renovatie van het politiebureau 
aan de Mathildelaan. Klopt dat? Zo ja, op welke datum vangen de 
(ver)bouwwerkzaamheden c.q. sloopwerkzaamheden dan aan? 
 
De herbestemming van het politiebureau aan de Mathildelaan maakt deel uit van het 
huisvestingsplan van de Nationale Politie. Deadlines zijn niet bekend en daar heeft 
de gemeente ook geen invloed op.  

 
5. Bent u bereid De Aftrap op haar huidige locatie te gedogen tot het moment dat de 

sloop- c.q. (ver)bouwwerkzaamheden betreffende het politiebureau aan de 
Mathildelaan daadwerkelijk aanvangen? Zo nee, waarom niet? 
 
Die keuze is niet aan de gemeente. De politie heeft het contract tijdig opgezegd op 
21 juli 2015 volgens de voorwaarden in het contract en voor opzegging hoeft de 
politie geen motivatie aan te voeren. 

 
6. Welke panden c.q. plekken hebt u als alternatieve vestigingsplaats voor De Aftrap in 

gedachte en waarom juist deze panden en plekken? 
 
De gemeente werkt momenteel nog aan een onderzoek naar mogelijke alternatieve 
opties. In juni wordt de uitkomst van de verkenning bekend gemaakt. 

 
7. Gaat u er in uw planning van uit dat De Aftrap elders in een bestaand gebouw, of 

elders in een nog te bouwen pand wordt gehuisvest? 
 
Zie het antwoord onder 6. 
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8. Deelt u onze mening dat De Aftrap op dit moment op een juiste wijze vorm geeft aan 

haar sociaal maatschappelijke verplichtingen en dat de wijze waarop De Aftrap dit 
doet ertoe bijdraagt dat de inzet van politie rondom thuiswedstrijden van PSV 
beperkt kan blijven, anders gezegd geen De Aftrap leidt tot meer politie inzet? Zo 
nee, waarom niet? 
 
De gemeente onderkent het belang van De Aftrap en zet zich er daarom ook voor in 
dat deze voorziening op een andere locatie kan worden gecontinueerd. Een causaal 
verband tussen (de locatie van) De Aftrap en politie-inzet kan niet aangetoond 
worden.  

 
9. Op welke termijn denkt u de uitbater van De Aftrap duidelijkheid te kunnen 

verschaffen over de toekomstige plaats waar De Aftrap gehuisvest wordt en kunt u 
een tijdpad aangeven en de diverse stappen die in dit tijdpad worden gezet? 
 
Zoals bij antwoord 6 al staat vermeld verwachten wij in juni over de inventarisatie 
van mogelijke alternatieve locaties te beschikken. Na de besluitvorming over de 
definitieve keuze volgt het gereed maken van de huisvesting en verwacht wordt dat 
de nieuwe locatie uiterlijk 1 januari 2017 kan worden betrokken. 

 
 
Eindhoven, 24 mei 2016 


