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Minder bordelen op
de js-Gravendijkwal
RonEIWAM • Het Rotterdamse
stadsbestuur wi! het aantal borde
len en opvangvoorzieningen voor
daklozen en verslaafden op de 's
Gravendijkwal in Rotterdam-West
terugdringen. Er moeten meer kan
toren en woningen komen.

Aan de drukke verkeersader in het
verlengde van de Maastunnel heb
ben zich sinds de jaren zeventig ver
schillende bordelen en coffeeshops
gevestigd. Ook zijn er meerdere te
huizen voor dak- en thuislozen en
drugsverslaafden. Vit de jaarlijkse
Veiligheidsindex blijkt bovendien
dat de Rotterdamse drugsscene zich
concentreert rond de
onder meer vanuit
den.
Bewoners hebben daar veel last
van. Onlangs is een aantal overlast
gevende cafes gesloten en zijn op
verschillende plekken camera's ge
plaatst. Dit heeft echter niet geleid
tot de gewenste verbetering.
Het Rotterdamse stadsbestuur
heeft daarom besloten het aantal
overlastgevende bordelen, opvang
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den te verminderen. Op basis van
vrijwilligheid, want overlastgevers
uitkopen is te duur.
"Als gemeente hebben we niet
het geld om bijvoorbeeld seksin
uit te kopen, maar we
kunnen weI met ondernemers in
gesprek gaan over verhuizen.
kunnen helpen bij het vinden van
een nieuwe plek," Iegt gemeente
woordvoerder Carolien van Eijkelen
uit. "o.p het moment dat een seks
inrichting dan verhuist, kunnen we
de bestemming van het pand veran
deren zodat er woningen of kanto
ren in komen."
Daarnaast probeert de gemeente
overlast van bezoekers van opvallg
te verminderen. Bijvoor
beeld door strenger te controlercn
dat echt aileen be7.0ckers met een
speciale toegangspas binnenkomen.
Stadsmarinier Marcel dela Haije
gaat na de zomer om tafel met be
woners, instellingen en deelge
meenten om de plannen van het
college van b en w nog voor het
einde van het jaar uit te werken.
(Deborah Jongejan)

RET met servicewinkel en
kantoor naar Kop van Zuid
ROTTERDAM • Het Rotterdamse
openbaar vervoerbedrijf RET ver
geheel uit het cen
trum van de Maasstad. Behalve het
hoofdkantoor aan het
verhuist ook de servicewinkel van
de Coolsingel naar de Kop van Zuid.
Aan de Laan op Zuid neemt de RET
-=_ . . . __ 1_

.!_

1- ... L

_!

_~.~_~~

....

T~_

~

______ _

