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'Spuitbus' van de baan
Stadsbestuur geeft gehoor aan protesten bewoners

De tegenstanders van de 'spuitbus' in het Oude Westen kunnen opgelucht ademhalen. Na alle protesten van
bewoners en gemeenteraad heeft het college van b en w besloten dat het experiment met de mobiele
gebruikersruimte van de baan is. De bestaande huiskamervoorziening van DeltaBouman verslavingszorg aan
de 's Gravendijkwal wordt verbouwd, zodat 25 verslaafde bezoekers daar drugs kunnen gebruiken.
Rotterdam - Bewoners wilden geen gebruikersbus in hun wijk, omdat ze vreesden dat dat nog meer
verslaafden zou aantrekken. Maar het college en de centrumraad meenden oorspronkelijk dat het inzetten
van de bus juist de overlast van een groep van 54 lastige junks aan zou pakken. Deze verslaafden zouden
'de leefbaarheid van het Oude Westen onevenredig verstoren'.
Als de gebruikersruimte op 1 oktober na de verbouwing de deuren opent, krijgt maar een deel van die groep
een pasje. Deze 25 komen nu ook al in de huiskamer. ,,De ruimte wordt ook niet groter. Er is dus geen
sprake van een uitbreiding,'' zegt een gemeentewoordvoerder.
De hoop is dat met de nieuwe ruimte om drugs te gebruiken, de overlast op straat zal afnemen. Door de
bezoekers van de huiskamer binnen hun drugs te laten gebruiken, zou er een einde moeten komen aan de
achtergelaten spuiten op straat, het geschreeuw en de ontlasting bij de bewoners op de stoep of in het
portiek.
Delfshaven was eerst tegen een nieuwe uitbreiding van de voorzieningen op haar grondgebied, maar kan er
nu mee leven. De GGD heeft beloofd alle instellingen voor verslaafden aan de 's Gravendijkwal te vragen
ervoor te zorgen dat hun bezoekers niet doelloos bij het pand blijven rondhangen. Vooral bewoners van deze
toch al geplaagde straat waren niet alleen fel gekant tegen de gebruikersbus, maar tegen elke nieuwe
voorziening in hun buurt.
De 29 verslaafden die geen pasje krijgen voor de gebruikersruimte zullen extra door politie en de GGD in de
gaten worden gehouden. Extra zorg of repressie is de keus, die afhankelijk van de verslaafde wordt gemaakt.
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