0pvang op's-Gravendfikwal
door Anne-Rose Hermer
. Onlangs opende

RoTTERDAM

wethouder Jantine Kriens

G

\

het Crisiscentrum

Rotter's-Gravendii-

dam aan de
kwal rzz. Het is niet ecËt
een nieuwe opvang, maar
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helaas is er niet naar behoren gecommuniceerd met de
Dewoners.

De bewoners van de 's-Gra-

vendijkwal hebben eerder
aangegeven te beseffen dat
ze niet in een dorp wonen.
Opvang hoort bij de stad,

LS

kwal werd te dol. Daarom
was er vanuit het stadhuis
toegezegd dat er geen op-
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vang meer bij zou komen.
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maar het aantal zorginstellingen aan de 's-Graizendii-

In het crisiscentrum Rot-

terdam bieden verschillende partners zorgdiensten
aan.(Centrum voor Dienstverlening, de GGD en Bavo
Europoort).,,Dit crisiscentrum was eerst aan de Mathenesserlaan gevestigd",

vertelt Wouter Zegveld, manager van de 'nieuwe' Iocatie. Aan de's-Gravendijkwal
rzz werden cliënten opgevangen met een 'zwaardere
diagnose'dan de mensen die
er nu opgevangen gaan worden."
Zegveld voegt er aan toe dat
het pand geen inloopfunctie
heeft. Het gaat om crisisop-

Yang. ,,Maar er lopen niet
de hele dag mensen voor de
deur", benadrukt Zegveld,

die toegeeft dat de

com-

municatie met de bewoners
misging. Er is van tevoren
niet met bewoners gepraat.

Ze ontdekten het kort voor
de opening.

Jeanne Hogenboom, voor-

zitter van bewonersorganisatie BOOG, vindt het jam-

ook nieuwe opvang aan

de

Schietbaanstraat, een straat

die weer uitkomt oD onze
's-Gravendijkwal. Indirect
krijgen we er dus toch op-

mer dat de communicatie zo
slecht verlopen is. Hebben de
bewoners last van deze loca-

vang bij."

tie? ,,Wij bekijken de overlast als geheel. In zijn totaliteit is er te veel opvang aan
de's-Gravendijkwal. De bewoners hebben het idee dat
bepaalde doelgroepen hier
altijd wel een plek kunnen
vinden om de dag door te
brengen. Zo niet, dan blijven
ze op straat hangen totdat
er ergens een gelegenheid
is om te kunnen eten. Maar
waarom moeten de locaties

straat begeleid wonen voor
mensen met een lichte osv-

aan de Mathenesserlaan en
het Heemraadsplein dicht in
plaats van die aan de's-Gra-

vendijkwal? Want er komt

Volgens wethouder Kriens

komt er in de Schietbaan-

chiatrische

probleÁen,

maar geen groep die

op

straat rondhangt. ,,De cri-

sisopvang is voor mensen
die direct opvang nodig hebben en daarna doorstromen

naar een instelling. Overigens zijn er de laatste tijd
wat zorgpanden op en rond
de's-Gravendijkwal gesloten, zoals aan de Mathenesserlaan", aldus Kriens.

Inmiddels is er een gesprek
geweest tussen BOOG en de
wethouder.

