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Zorgenkind het Oude Westen
ROTTERDAM - Volgens stadsmarinier Jan de Kloet is zorgenkindje het Oude Westen op de goede
weg.
Met extra mankracht van de politie en de interventieteams wordt gestreden om deze Rotterdamse
wijk veiliger te maken. Een vrijwilligster van de Aktiegroep Oude Westen ziet de vooruitgang in
haar buurt nog niet. ,,Ik zie heel vreemde figuren rondlopen, die ik nooit eerder heb gezien.’’
Zij meent dat de sluiting van de Keileweg de boosdoener is. De junks en dealers die daar vroeger
rondhingen, zouden nu in deze buurt hun zaakjes doen. ,,Het gaat op en neer, maar nooit weg.’’
De Kloet erkent dat de drugsoverlast de afgelopen maanden een groot probleem was in het Oude
Westen, die als laatste wijk in Rotterdam nog ’onveilig’ scoort op de veiligheidsindex. Hij wil niet
wijzen naar de Keileweg, maar noemt acties in Spangen wel als medeschuldige. ,,Drugsoverlast is
als een watergolf, die een afvoerputje zoekt.’’
Verder zouden ’drugstoeristen’ uit steden als Amsterdam en Utrecht in Rotterdam hun heil hebben
gezocht en schoont de Pauluskerk de lijst op. Wie daar niet meer binnen mag, zoekt de bankjes op
aan de Westersingel. Een paar weken geleden nog werd hier in alle openheid gebruikt. Volgens De
Kloet is de Westersingel nu weer ’schoon en rustig’. ,,Enkele zwabberaars zul je altijd houden,
maar zo bedreigend als het was, is het niet mee.’’
Volgens de stadsmarinier is dit mede te danken aan de extra agenten. Sindskort lopen elke dag
van ’s morgens vroeg tot twee uur ’s nachts tien man extra politie op straat. Verder zitten
overtreders van de apv direct zes uur vast op het politiebureau. ,,Dat zijn die types snel zat.’’ Ook
kan de hulpverlening een gesprek beginnen.
Ook door anderen wordt hard gewerkt om het Oude Westen schoon, heel en veilig te maken. Het
interventieteam gaat sinds de zomer twee keer per week op stap. In ruim een jaar tijd zijn 650
adressen bezocht. Op de Kruiskade en Middelland werd onder meer illegale kamerverhuur
aangepakt. In de zijstraten troffen de teams bewoners aan, die hulp nodig hadden.
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