
 

 

Escalatieladder SP voor aanpak Vindicat  
 
1. Trek uw fluwelen handschoentjes uit. We hebben hier te maken met een vereniging zonder 

zelfcorrigerend vermogen en teveel lieden die zich niets van de samenleving aantrekken en 
met teveel onverbeterlijke veelplegers. Behandel hen dan ook zo.  

2. Stop de accreditatie aan Vindicat. Nodig hen niet meer uit voor officiële gelegenheden van de 
universiteit en de hogeschool. En geef geen bestuursbeurzen meer aan Vindicat. Spreek de 
RUG en Hanze hier op aan.  

3. Geef geen toestemming meer aan Vindicat voor grote feesten en evenementen. Het is de 
burgemeester gelukt om het eerstvolgende verenigingsfeest van Vindicat te schrappen. Dat 
kan dus vaker er voor langere tijd. Laten we dat dan ook doen. 

4. Stop de zelfregulering. Politiek is er niet om steeds toe te blijven kijken hoe veelplegers zoals 
Vindicat de fout in gaan, maar om sturing te geven aan maatschappelijke ontwikkelingen en 
veranderingen en om fouten en problemen van individuele en bij verenigingen te voorkomen 
en tot een minimum te beperken.  

5. Begin met het sluiten verenigingspanden waar sprake is van structurele overlast. Denk hierbij 
aan panden in de Schildersbuurt waar omwonenden als jaren steen en been klagen over 
asociaal gedrag en geluidsoverlast.  

6. Voer veel vaker inspecties uit tijdens feesten en kroegavond. Doe dat consequent, 
onaangekondigd en undercover als dat nodig.  

7. Ontneem de horecavergunning van Vindicat. Een echte straf moet degene die keer op keer in 
de fout gaat ook echt treffen. Alcohol is het kloppende hart van deze club. Prima dus om dat 
langere tijd niet meer te laten kloppen.  

8. Bedenk welke verdergaande maatregelen er nodig zijn om de nodige veranderingen af te 
dwingen. Zijn hier nu onvoldoende mogelijkheden voor? Onderzoek dan hoe deze wel 
beschikbaar kunnen worden gemaakt.  

9. Voer een actief beleid om Vindicat uit de binnenstad te krijgen. Stuur er op aan. Houd er bij 
iedere beslissing rondom de Grote Markt rekening mee. Onze stad verdient meer en beter dat 
dit.  

10. Maak van deze schandplek een plek om trots op te zijn. Na het intrekken van de 
horecavergunning en na actief beleid om Vindicat de binnenstad uit te krijgen, kan het pand 
aan de Grote Markt strategisch aangekocht worden. Dan kunnen we er bijvoorbeeld het 
grootste binnenstad buurthuis van Nederland van maken.  


