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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

De teamchef van het basisteam Drechtsteden Binnen van de politie-eenheid Rotterdam heeft ons
geadviseerd de omgeving van de winkelcentra Wielwijk en Crabbehof en het Crabbehofpark aan te
wijzen als gebieden waar openlijk alcoholgebruik verboden is.
Wat is de te delen informatie?

Uit de informatie van de politie blijkt dat er sinds de zomer van 2015 sprake is van een toename
van de overlast die wordt veroorzaakt door een aanzienlijke hoeveelheid personen die bovenmatig
alcohol gebruiken. Door het alcoholgebruik vermindert het normbesef en worden remmingen
weggenomen, wat ernstig overlastgevend gedrag met zich meebrengt.
De overlast bestaat onder meer uit samenscholing, intimiderend groepsgedrag, openlijk
drankgebruik, geweldpleging, doelloos ophouden in portieken van woningen en/of winkels,
belemmering van vrije doorgang, schreeuwen en naroepen, onvoorspelbare agressiviteit, het
anderszins lastigvallen van burgers, wildplassen en het achterlaten van afval. Dit gedrag brengt
voor bewoners, winkeliers en passanten reële gevoelens van onveiligheid met zich mee. Dit blijkt
overigens niet alleen uit politiegegevens, maar is ook bij andere wijkprofessionals bekend uit
gesprekken met wijkbewoners, bezoekers van de winkelcentra en ondernemers.
Er zijn door de samenwerkende (veiligheids- en zorgjpartners diverse acties ondernomen om de
overlast terug te dringen. Deze variëren van het aanpassen van de fysieke omgeving tot het
inschakelen van het Sociaal Wijkteam om individuele overlastgevers te begeleiden naar zorg en
woonruimte.
De ondernomen preventieve acties en handhaving op grond van reguliere bepalingen uit het
Wetboek van strafrecht of de APV blijken onvoldoende effectief te zijn om de overlast terug te
dringen. Gezien de directe relatie van het overlastgevende gedrag met alcoholgebruik heeft de
politie geadviseerd om het openlijk gebruik van alcohol strafbaar te stellen. Dit geeft de politie en
Handhaving een extra instrument in handen dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het
terugdringen van de overlast.
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Door aanwijzing van de gebieden op grond van artikel 2:48, tweede lid, APV Dordrecht kan
handhavend (verbaliserend) worden opgetreden bij constatering van het nuttigen van
alcoholhoudende drank of het bij zich hebben van aangebroken verpakkingen van alcoholhoudende
dranken. Bij herhaalde overtreding kan aan betrokkenen een tijdelijk wijkverbod worden opgelegd
op grond van artikel 2:75 A van de APV.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

De winkeliersvereniging en betrokken bewoners worden door de wijkmanager geïnformeerd over
het besluit. Daarnaast wordt het verbod op openlijk alcoholgebruik opgenomen op de zogenaamde
'spelregelborden' bij de winkelcentra. De eerste week dat het alcoholverbod van kracht is, zullen de
politie en Handhaving terughoudend zijn met de handhaving en betrokkenen vooral waarschuwen
en infomeren over het verbod op openlijk alcoholgebruik.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris

burgemeester

