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Rotterdam, 27 september 2004.
Betreft: vertraging gebruikersruimte 's-Gravendijkwal
Zeer geachte mevrouw de Wethouder,
In uw brief aan de bewoners van de 's-Gravendijkwal (d.d. 1 juni 2004), informeerde u ons
over het verwerpen van de plannen voor een mobiele gebruikersruimte en het instellen van
een inpandige gebruikersruimte in de huidige vestiging van de DeltaBouman-opvang (de z.g.
'huiskamer'). De gebruikersruimte zal per 1 oktober a.s. opengaan en tot die tijd zou sprake
zijn van verscherpt toezicht door politie en GGD.
Inmiddels is een aantal maanden verstreken. In die periode hebben Gemeente Rotterdam
(bestuurlijk verantwoordelijken, gemeentelijke instellingen en politie), DeltaBouman, noch
B.O.O.G. stilgezeten. In een vergadering van de Raadscommissie voor Veiligheid en Bestuur
(d.d. 17 juni 2004), is een aantal aspecten van de gebruikersruimte aangescherpt en zijn
andere problemen van de 's-Gravendijkwal onder de aandacht van politiek betrokkenen
gebracht. Over onze contacten met DeltaBouman en andere opvangorganisaties, Bureau
Vergunningen (i.v.m. prostitutie en kamerverhuur), politie en GGD, zullen wij u in een later
stadium separaat informeren.
De enige 'lopende' activiteit die we hier onder uw aandacht willen brengen, is het opstellen
van een convenant met DeltaBouman en het installeren van een beheerscommissie. Hierbij
hechten wij er aan te melden, dat wij ons nog altijd tegen een gebruikersruimte aan de 'sGravendijkwal zullen verzetten, als en zo lang het niet mogelijk blijkt een werkbaar
convenant met DeltaBouman en betrokken organisaties te sluiten.
Op dit moment doet zich echter een praktisch probleem voor:
de noodzakelijke verbouwing van de huiskamer tot gebruikersruimte kan onmogelijk gereed
zijn op 1 oktober a.s. Sterker nog: er is nog niet eens met verbouwing begonnen. En omdat
wij weten dat het een complex traject betreft, realiseren wij ons dat ernstige vertraging
onvermijdelijk zal zijn.
In verband met onze agenda verzoeken wij u dringend, ons binnen zeer korte termijn te laten
weten:
- op welke datum de gebruikersruimte wel gereed zal zijn;
- of het verscherpte toezicht op de 's-Gravendijkwal, door politie en GGD, gehandhaafd blijft
tot tenminste de datum van opening van de gebruikersruimte.
Vanzelfsprekend gaan wij uit van naleving van het convenant na de openingsdatum.

In afwachting van uw antwoord en u verder succes wensend met uw plannen voor
oplossingen van de problemen met verslaafden en dak- en thuislozen in Rotterdam,
verblijf ik,
hoogachtend,

drs. Jeanne Hogenboom
Secretaris (beleidszaken) B.O.O.G.
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