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Geachte mevrouw Hogenboom ,
Volgens de jaarlijkse Veiligheidsindex concentreert de Rotterdamse drugsscene zich op en
rond de 's-Gravendijkwal. De straat ligt vlakbij het Centraal Station en in het verlengde van de
Maastunnel. Vanaf de eerste helft van de jaren zeventig werd de nabij gelegen West
Kruiskade d~ plek in Rotterdarf' waar ven:lovende middelen kon-den worden gekocht. Om
diezelfde reden vestigden zich op en rond de 's-Gravendijkwal seksinrichtingen, coffeeshops
en ongewenste horeca; met een grote aantrekkingskracht op drugsgebruikers en -aanbieders,
prostituees en hun bezoekers .
Vanaf de jaren 80 zijn er juist in dit gebied veel voorzieningen voor maatschappelijke opvang
gevestigd om daar 'ronddolende' dak- en thuislozen en verslaafden op te vangen en daarmee
hun overlast te verminderen . De opvangvoorzieningen droegen in belangrijke mate bij aan de
oplossingen voor het grootstedelijke probleem . In de omgeving van de 's-Gravendijkwal zit
echter nog steeds een hardnekkig residu aan drugsoverlast. De leefbaarheid op en rond de
's-Gravendijkwal staat nog steeds onder druk.
In de afgelopen periode is al een aantal maatregelen genomen om de drugsoverlast te
verminderen . Zo is er intensief gehandhaafd op straat, is een aantal overlastgevende cafes
gesloten en zijn op verschillende plekken camera's geplaatst. Dit bleek echter niet genoeg om
de leefbaarheid structureel te verbeteren . Daarom is in opdracht van het college van
burgemeester en wethouders de afgelopen maanden samen met u gewerkt aan een aantal
oplossingsrichtingen. Die lopen uiteen van het versterken van de woon- en kantoorfunctie van
de 's-Gravendijkwal , het verminderen van het aantal bezoekers aan de opvangvoorzieningen
tot het aanpakken van overlastgevende personen en horecagelegenheden.
Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover recent een besluit genomen.
Daarbij is besloten tot een aanpak die bestaat uit een combinatie van maatregelen:
De woon- en kantoorfunctie van de 's-Gravendijkwal en omgeving wordt versterkt. Dit
•
gebeurt door het beperken en wegbestemmen (bij verhuizing Ivertrek) van
overlastgevende functies zoals maatschappelijke voorzieningen , horeca, seksinrichtingen
en overlastgevende panden ;
•
Het aantal 'Ioopbewegingen' van bezoekers naar opvangvoorzieningen wordt verminderd .
Dit gebeurt door het aanscherpen van de bestaande beheermaatregelen en het
aanpassen van de bedrijfsvoering van de Huiskamer en gebruikersruimte van Bouman
GGZ en Dienstencentrum van stichting Ontmoeting ;

blad: 2/2

•
•
•

aanpassen van de bedrijfsvoering van de Huiskamer en gebruikersruimte van Bouman
GGZ en Dienstencentrum van stichting Ontmoeting;
Het aantal overlastgevende personen wordt verminderd door een preventieve en
repressieve aanpak;
Het aantal overlastgevende panden en horeca wordt verminderd door een preventieve en
repressieve aanpak;
Er komt een plan van aanpak om in de komende twee jaar, op basis van vrijwilligheid , te
komen tot het terugbrengen van het aantal bezoekers en tot een verdunning van het
aantal overlastgevende pa nden/voorzieningen .

Deze keuze wordt de komende tijd uitgewerkt en in september voorgelegd aan de Stuurgroep
Veilig. Vervolgens gaat een projectteam aan de slag om een concreet plan van aanpak te
maken. Dat moet eind 2010 gereed zijn . In dat projectteam zijn aile betrokken partijen , zoals
bewoners , instellingen en deelgemeenten , vertegenwoordigd .
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge"informeerd en zie uit naar een vruchtbare
samenwerking om de leefbaarheid op en rond de 's-Gravendijkwal te verbeteren .

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam ,
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