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's-Gravendi~ ·<wal moet netter, maar geld is er nietvoor
Ron

• Het aantal

bordelen en opvangplek..
ken voor daklozen moet
minder op s'-Gravendij
kwal in Rotterdam-West.
Geld is er niet, dus lijkt
de missie bij voorbaat
kansloos. En met de
overlast valt het wei mee.
ANTTI LlUKKU

Hij wordt er weI eens moe van, de
bedrijfsleider van de bekende seks
club OQ.. Eens in de zoveel tijd
wordt geklaagd over de bordelen
die zijn gevestigd aan de 's-Graven
dijkwal. "Echt, wij zorgen niet voor
problemen. Van onze klanten heeft
niemand last en de bewakers hou
den juist een oogje in het zeil;' zegt
Rien van der Elst. "Sterker: de OQ.
geeft de straat juist een beetje jeu.
Dit hoort bij een grote stad:'
Deze keer is het stadsmarinier
Marcel de la Haije die aangeeft dat
hij na de zomer gaat proberen om
het aantal bordelen en opvangvoor
zieningen terug te brengen. Het
stadsbestuur vindt namelijk, in na
volging van de machtige bewoners
vereniging Boog, dat er te veel
smoezelige etablissementen zijn.
Van der EIst: "Ik ,viI altijd praten
met de gemeente, hoor. Zeker als ze
met een mooie aanbieding komen.
Neem nou het oude postkantoor
aan de Coolsingel. Dat zou een hele
mooie plek zijn voor OQ.!" grapt hij.

Verhuizen? Het oude
postkantoor aan de
Cooisingel is een
mooie plek voor de OQ.
8edrijfsleider OQ
Ook de vele opvangplekken voor
dak- en thuislozen zijn de gemeente
een doorn in het ~Og. Ondanks ca
meratoezicht en repressie van de
olitie lukt het maar niet om de
rugshandel te verdrijven.
Ook met de opvangplekken gaat
de stadsmarinier mee praten. Al
een is er geen geld om bedrijven of
aatschappelijke instellingen uit te
kopen. "We kunnen weI helpen met
het vinden van een nieuwe plek;'
Wdus een gemeentewoordvoerder.

l)e 's Gravendijkwal staat bekend als een straat waar '5 nachts alles is te krijgen. ARCHIEFFOTO CO R vas
De christelijke stichting De Ont
moeting, die overdag daklozen op
vangt aan de 's-Gravendijkwal,
heeft al een gesprek met de ge
meente gehad. "De mogelijkheid
om te verhuizen werd besproken,
maar er was geen budget. Dus dan
is het geen optie voor ons," zegt
Martin van der EIst, overigens geen
familie van de OQ.-bedrijfsleider.
Jaarlijks maken zo'n achthonderd
mensen gebruik van De Ontmoe
ting, waar mensen overdag terecht
kunnen voor een douche en maal
tijd. Volgens Van der Elst zijn veel
afspraken gemaakt om de overlast
terug te dringen. Zo zijn er binnen
rookcabines en worden mensen die
betrokken zijn bij een drugsdeal
meteen geschorst. Ook staan er
geen rijen meer voor de deur. "De
relatie met de buren is goed. Maar
als sommige mensen zwervers zien
lopen, ervaren ze al snel overlast."
Ondernemer Rick Tol woont en
werkt op de 's-Gravendijkwal. Vol
gens hem is de overlast van de op-

ls-Gravendijkwal is afvoerputje
Ret is bewoDersvereniging Boog
die bet aantal ril;icQpanden aan
de kaak stelde. Ze telde negen
'seksinrichtingen: En z.estien
plek1.-en voor maatscilappelijke
opvang. voor instellingen als
Bouman GGz, Riagg en Euro
poort EavQ. Maar ook Sisters of
Charity, een liefdadigheidsclub
die ook in Calcutta achef is. Vol-

vangplekken de laatste jaren flink
verminderd. "Natuurlijk lopen er af
en toe 'wappies' over straat. Maar
als je daar niet tegen kan, moet je
maar op de Veluwe wonen," zegt hij.
WeI heeft hij het geregeld aan de
stok met cafe Gay Play, de homobar
met darkroom die naast zijn statige
pand is gevestigd. "Als ze de ramen
open lieten, hoorde ik ze kermen en
krijsen. Dat is nu gelukkig weI wat

r

gens voorzitter Hogenboom is
de strac1.t he afvoerputje omdat
het op de grens ",'all twee deelge
meenten igt, zei ze eerder. "We
vermoe en dat verveJende
zaken, zoals opvanghuizen. naar
de rand van de deelgemeellte
worden geschoven. Net Is een
kerncentrale. die wordt ook aI
tijd tegen
grens gebouwd."

minder:' De sekstenten en bordelen
vormen 'geen toevoeging' aan de
buurt, vindt Tol.
"Niet dat de overlast groo is,
maar het is hetzelfde als een straat
met aIleen belhuizen en uitzendbu
reaus. Het brengt totaal geen leven
digheid. Het ziet er heel doods uit.
En daarbij hebben de pandeigena
ren overal lak aan en geen hart voor
de straat."

