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Onderwerp

Tijdelijk verkoopverbod alcohol detailhandel, cafetaria’s en slijterijen op 6 en 7
september 2022

Geachte ondernemer,
Op woensdagavond 7 september speelt Ajax in de groepsfase van de Champions League in de
Johan Cruijff ArenA tegen Rangers FC. Naar verwachting zullen circa 3.000 supporters van Rangers
FC naar Amsterdam reizen om hun club aan te moedigen. Deze wedstrijd is door de politie
ingeschaald als hoog-risicowedstrijd.
Britse voetbalsupporters kennen een geschiedenis van het veroorzaken van wanordelijkheden op
de Wallen. Op de vooravond en de wedstrijddag gaat dit gepaard met overmatige inname van
verdovende middelen en alcohol. Het verkopen van (grote hoeveelheden) alcohol, soms tegen
stuntprijzen, door winkeliers faciliteert dit gedrag. In het verleden heeft dit regelmatig geleid tot
overlast voor bewoners en ondernemers op de Wallen en verstoringen van de openbare orde,
waardoor extensief optreden door de politie noodzakelijk was.
In oktober 2019 is bij een vergelijkbare risico-voetbalwedstrijd (Ajax-Chelsea) voor het eerst een
tijdelijk verkoopverbod voor alcohol ingezet en dit heeft bijgedragen aan een goed verlopen
middag voorafgaand aan de wedstrijd. Ik ben mij er van bewust dat u reeds te maken heeft met
het alcoholverkoopverbod dat vanwege de drukte en overlast in het Wallengebied geldt op
donderdag t/m zondag.
Toch acht de driehoek (gemeente, politie, openbaar ministerie) het noodzakelijk om tijdelijk,
rondom de risico-voetbalwedstrijd, de verkrijgbaarheid van alcohol te beperken. Daarom is
besloten om op de vooravond en de wedstrijddag de verkoop van alcohol door winkels en
slijterijen tijdelijk te verbieden. Het verbod geldt op 6 september 2022 tussen 18:00 uur en 03:00
uur en op 7 september 2022 tussen 12.00 uur en 00.00 uur. De alcohol mag wel in uw winkel
aanwezig zijn, maar niet verstrekt worden. Het verbod geldt voor alle winkels en slijterijen in het
gebied aangeduid op de kaart op de volgende bladzijde. Dit is hetzelfde gebied als het bestaande
verbod op donderdag t/m zondag.
Overtreding van het verbod kan leiden tot een bestuurlijke boete ter hoogte van € 1.200,-.
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Op 4 en 26 oktober speelt Ajax nog twee hoog-risicowedstrijden waarbij de driehoek mogelijk een
zelfde besluit noodzakelijk zal achten.
Alvast bedankt voor uw medewerking. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via
horeca.oov@amsterdam.nl of via 14020.
Met vriendelijke groet,

Femke Halsema
Burgemeester

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

