VERSLAG INLOOPBIJEENKOMST LOCATIE DOORSTROOMVOORZIENING
Donderdag 29 september 2011
Op donderdag 29 september 2011 vond er een bijeenkomst plaats met omwonenden in de directe
omgeving van de Remisestraat. Doel van de bijeenkomst was om de plannen om de Remisestraat 2
om te bouwen tot een doorstroomvoorziening nader toe te lichten, om vragen te beantwoorden,
zorgen te vernemen en vooruit te blikken op de periode na het collegebesluit.
Aanwezig namens bewoners/winkeliers
De heer Wim van de Knaap (BBA)
De heer Alex Seinen
Mevrouw Mijntje Brands
De heer W. Brands
De heer Frits Craanen
Aanwezig namens gemeente, IrisZorg, politie
• IrisZorg, Ron van de Meeberg
• IrisZorg, Vincent Stijns
• Gemeente, Ron van der Linden
• Gemeente, Henk Kok
• Gemeente, Saskia Rikken
• Politie, doelgroepagent Theo Ezendam
• Kitty Penninga (onafhankelijk gespreksleider)
• Janine Verhoef (ondersteuning verslag)
Karakterwijziging Remisestraat
De gewenste veranderingen voor de Remisestraat (inclusief veranderingen huidige methadonpost aan
Westervoortsedijk naar de Broerenstraat) zijn in perspectief gezet door Henk Kok (wethouder) en Ron
van der Linden. Belangrijkste verandering in 2012 voor deze locatie: het wijzigen van het karakter van
de Remisestraat van een 24 uurszorg voor drugsverslaafden naar een doorstroomvoorziening met
dag- en nachtopvang per 1 juli 2012 voor zowel alcohol- als drugsverslaafden.
Algemeen
Bij deze bijeenkomst zijn vijf betrokken omwonenden/winkeliers aanwezig. Het gesprek verliep in een
open en ontspannen sfeer. Ook constructief kritisch. Er is geluisterd naar de zorgen die aan bod
kwamen.
Er is begrip van bewoners voor de visie en het beleid van de gemeente om een aantal medische en
maatschappelijke voorzieningen te clusteren eind 2013 en meer te sturen op preventie en doorstroom.
Er komt een andere, meer diverse groep mensen bij deze voorziening aan de Remisestraat. En ook
neemt de capaciteit toe per medio 2012. Dat geeft bewoners enige zorgen of dat beheersbaar is.
Beheerafspraken verbeteren
Dat betekent voor de gemeente en betrokkenen dat er goede beheerafspraken gemaakt moeten
worden voor handhaving. Het gevoel is dat dit nu onvoldoende plaatsvindt. Bewoners zien wel enige
verbetering afgelopen jaar ten opzichte van het verleden. Alleen ook nog snelle deals op straat in de
omgeving.
Er is nu in hun beleving vooral focus voor het beheer op de Remisestraat zelf. Het handhavingsgebied
vraagt vanuit de bewoners nadrukkelijk om herdefiniëring. Zodat ook de straten rondom de

Remisestraat en de looproutes naar de stad aandacht krijgen (o.a. de Berenkuil). De intentie is
uitgesproken hier in het beheerplan samen afspraken voor te maken.
Tippelzone
Er zijn ook zorgen rondom de aanwezigheid van verslaafde prostituees bij de tippelzone. Wat gebeurt
er als mogelijk de tippelzone wordt gesloten. Dan verwachten bewoners/winkeliers meer overlast. Dat
is geen direct onderwerp van gesprek maar raakt aan de discussie rondom de situatie van de
Remisestraat.
Ook is er zorg rondom prostitutie voor/na vergunningstijden. Over het eerste vraagstuk is geen
besluitvorming. Het vraagstuk rondom prostitutie buiten de verkregen vergunning hoort thuis in het
kader van zowel het huidige als het toekomstige beheerplan.
Voorzieningen op de Remisestraat
Er was zorg bij de bewoners dat ook de methadonverstrekking in de toekomst ook vanuit de
Remisestraat zou plaatsvinden. Dit is niet het geval en daardoor is deze zorg weggenomen.
Uiterlijk gebouw
Er is zorg vanuit de bewoners hoe het gebied en het gebouw oogt. Kan dit beter? Er volgt een
verbouwing zodat het gebouw geschikt is voor opvang van verschillende groepen. Hierbij wordt ook
rekening gehouden met de uitstraling van het gebouw. Binnen blijft het eenvoudig en doelmatig, zodat
doorstroming ook gestimuleerd wordt. De buitenkant krijgt meer aandacht zodat het bijdraagt aan een
positieve/neutrale uitstraling in deze buurt.
Afspraken partners
Er zijn afspraken gemaakt met de woningcorporaties om doorstroming ook te faciliteren. Het streven is
bewoners vanuit de opvang een perspectief te bieden richting werk. Ook richting zelfstandige
huisvesting met begeleiding van IrisZorg. De bedoeling is dat bewoners van de doorstroomvoorziening
tijdelijk, maximaal een half jaar, in de opvang wonen. Het gaat om een ander type mensen. Het aantal
zware verslaafden is ook gedaald en deze groep zal in de toekomst bij voorkeur niet in deze opvang
wonen. Bij deze groep is kans op doorstroom namelijk klein. Met zorgkantoor Menzis wordt gekeken
naar passende oplossingen op langere termijn voor deze groep mensen waar ze begeleid kunnen
wonen. Er is dus sprake van een overgangssituatie. Dit vraagt enige tijd aangezien er bij deze
planvorming ook vaak sprake is van een bestemmingsplanwijziging.
Er is nog een vraagstuk indien de huiskamer van Tonnie van Herik dichtgaat medio oktober. Om dit op
te vangen zijn afspraken gemaakt met het Kruispunt (Spoorwegstraat). Deze locatie zal in de
toekomst zes dagen per week open zijn en opvang bieden voor de doelgroep. Dit beantwoordt de
vragen van omwonenden op dit punt.
IrisZorg
De voordelen van de centralisatie is dat de doelgroep beter beheerd kan worden. Er is geen
anonimiteit en vrijblijvendheid meer . IrisZorg kent iedereen en de cliënten werken mee aan een traject
richting zelfstandigheid.
Communicatie
De bewoners zijn teleurgesteld over de communicatie. Ze hebben niet persoonlijk de informatiebrief
ontvangen en hoorden het nieuws via de radio en andere kanalen. Ze willen graag meer betrokken
worden. Ze wensen en verwachten in de nabije toekomst meer gerichte communicatie (groter

verspreidingsgebied) vanuit de gemeente voor het vervolg. Ze hebben overigens aangegeven actief
betrokken te willen blijven na de besluitvorming voor het beheerplan.
Een en ander betekent dat voor het verbouwingsplan én voor het updaten van het beheerplan een
goede samenwerking van groot belang is. En als randvoorwaarde dient de communicatie
(informatievoorziening) naar betrokkenen ook goed en volledig te zijn. De gemeente wil passende
beheersmaatregelen nemen samen met een vertegenwoordiging vanuit de bewoners en bedrijven
vanuit dit gebied.

Afspraken / toezeggingen:
• De zorgen en aandachtspunten gaan mee in het ambtelijk voorstel en wordt ingebracht, vanuit
wethouder Henk Kok, bij het College voor besluitvorming op 4 oktober a.s.
• Na bespreking in het College komt er na circa twee dagen informatie naar alle betrokkenen. Ook
over de verdere stappen (zoals o.a. verbouwings- en beheerplan).
• De aanwezigen willen graag meedenken / meewerken aan een adequaat beheerplan voor de
nieuwe voorziening, waarbij het streven is om de beheerssituatie op hetzelfde niveau te houden of
waar nodig verder te verbeteren. Omwonenden hebben recht op rust en goed wonen.
• Het gebied voor verspreiding van relevante informatie dient te worden vergroot. .

