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▪ Toename van overlast en incidenten 

▪ Veranderend sfeerbeeld op straat

▪ Toename van het aantal personen op straat met vermoedens van 
verslavingsproblematiek, dak- en thuislozen en personen met verward gedrag

▪ Met name stadsdelen centrum en de aangrenzende wijken in stadsdeel Oost

3 deelgebieden met problematiek geselecteerd

Terugblik 7 november en bepalen 
gezamenlijke doelstelling



Wederzijdse verwachtingen

▪ Samen is ook echt samen

▪ We formuleren gezamenlijk doelen en maken 
realistische afspraken met elkaar 

▪ Zoeken naar een communicatievorm/ 
overlegstructuur die effectief en efficiënt is



Deelgebied 1

MFC - Oranjesingel



Deelgebied 1
Belangrijkste problematiek

• Overlast dak- en thuislozen, verslaafden en personen met verward gedrag

• Dealen van (hard) drugs

• Gebruik van drugs- en alcohol in de openbare ruimte en op privé terreinen

• Wildplassen en wildpoepen

• Hangen en slapen op straat en in portieken en op privé terreinen

• Bedelen

• Vernielingen/vermogensdelicten

• Verloedering van het straatbeeld (zwerfvuil, fietsen)

• Gevoelens van onveiligheid



Deelgebied 2

Wedren - Julianapark



Deelgebied 2

Belangrijkste problematiek

• Dealen en gebruik van drugs op de Wedren en parkeerplaats Julianapark

• Dealen op en rondom het Karel de Grote College

• Prostitutie in de steegjes rondom deze locatie (onder andere Waldeck

Pymontstraat)

• Overlast dak- en thuislozen

• Bedelen

• Verloedering van het straatbeeld (zwerfvuil, fietsen)



Deelgebied 3

Coffeeshop De Wedren



Deelgebied 3

Belangrijkste problematiek

• Verkeersproblematiek rondom Coffeeshop de Wedren

▪ Betaald parkeren
▪ Hard rijden, snel optrekken en remmen
▪ Asociaal (parkeer)gedrag
▪ Intensieve verkeersbewegingen

• Dealen en gebruiken in en rondom het Julianapark

• Verloedering van het straatbeeld (zwerfvuil, fietsen)



▪ Inventarisatie en analyse van de doelgroep vanuit Iriszorg/GGD, Gemeente en Politie

▪ Persoonsgerichte aanpak overlastgevende dak- en thuislozen: daklozen die nog niet in traject zijn in 

zorgtraject krijgen 

▪ Onderzoeken bedelverbod

▪ Contact met KK-College signalen dealen en gebruiken van drugs

▪ Afspraak Gemeente met Coffeeshop de Wedren

▪ Maatwerkafspraken met welstandcommissie mbt tuinafscheiding percelen Oranjesingel zijn mogelijk

▪ Maatwerkafspraken met de DAR 

▪ Aanspreken overlastgevers- Mental Health programma

▪ Handhaving via Veiliger Wijkteam Centrum

Eerste inventarisatie maatregelen



Bevindingen Inventarisatie 
doelgroep

▪ Inventarisatie door Interventieteam GGD – 300m rondom het MFC

▪ 85 personen geïnventariseerd, samen met politie en bureau Toezicht

▪ 48 buitenslapers (redenen: slapen op zaal, onveilig, gedragsproblemen)

▪ Niet alle 85 personen zitten in een actief zorgtraject (wachtlijsten, beperkte 

mogelijkheden begeleid en beschermd wonen, gebrek aan motivatie, strenge 

regels rondom gedwongen kader)



Vervolgafspraken

▪ Begin maart vervolgafspraak

▪ Gemeente uitwerken 0 meting per gebied o.b.v. aangiften, meldingen, 

klachten en incidenten

▪ Eerste contouren persoonsgerichte aanpak overlastgevende dak-en

thuislozen

▪ Buurtbewoners en ondernemers blijven melden via gebruikelijke kanalen

▪ Gemeente maakt plan van aanpak o.b.v. de hier voorgestelde maatregelen

▪ Maart bespreken – daarna naar College en gemeenteraad 


