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2.3 Opvang, wonen en herstel

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum

Indiener/Fractie

Commissie samenleving d.d. 28-10-2021

Omschrijving
Wethouder Meijs zegt toe terug te komen op de overlast n.a.v. het
vermeende drugsgebruik van de tijdelijke bewoners van het Anton
Pieckhofje.

Afdeling

MO
Verantwoordelijke
Esselink, H.

Email
hesselink@haarlem.nl
Telefoonnummer

023-5114823

Stand van Zaken/afdoening
Inleiding

In de commissie Samenleving van 28 oktober jl. heeft Wethouder Meijs toegezegd terug te komen op de
overlast van de tijdelijke bewoners van het Anton Piekhofje. Hierbij informeert het college u over de
feitelijke overlastmeldingen die zijn gedaan rondom de locatie en achtergrondinformatie over de signalen
van dealen, het aanspreken van kinderen door cliënten en het vermeende drugsgebruik van de doelgroep
waarover tijdens de commissievergadering is gesproken. Feitelijke overlastmeldingen en waarnemingen
van de politie (objectieve veiligheid) doen uiteraard geen afbreuk aan de veiligheidsbeleving van bewoners,
dus hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren ( subjectieve veiligheid).
Geregistreerde overlast bij Veiligheid en Handhaving

Over afgelopen jaar zijn er twee overlastmeldingen t.a.v. Anton Pieckhofje bij de handhavers van de
afdeling veiligheid en handhaving gemeld in februari en juli van dit jaar. Dit betreft twee meldingen over
een bewoner van een bovenwoning (sociale huur) van het Anton Pieckhofje. Er zijn geen meldingen over de
cliënten van het Anton Pieckhofje, dus ook niet over dealen in relatie tot het Anton Pieckhofje.
Dealen in de omgeving

Een buurtbewoner heeft aangegeven dat zij heeft gezien dat er gedeald werd aan de achterzijde van het
Anton Pieckhofje. Verschillende mensen spraken elkaar en schudden elkaar de hand. Hierbij zouden geld en
mogelijk drugs uitgewisseld zijn.
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Volgens de buurtbewoner herkende zij een cliënt uit het Anton Pieckhofje. Het Leger des Heils heeft dit
signaal aangegrepen om de wijkagent uit te nodigen op de locatie en is in gesprek gegaan met de
aanwezige cliënten.
De wijkagent heeft aangegeven dat er ook voor de start van het project tussenvoorziening MO in het Anton
Pieckhofje wel eens signalen zijn gemeld bij de politie over dealen in de wijk. Dit is niet direct te relateren
aan het Anton Pieckhofje. Uiteraard wordt dit in de gaten gehouden en gehandeld waar mogelijk/nodig.

Aanspreken van kinderen
In de zomer van dit jaar stond een cliënt van het Anton Pieckhofje in het raam een ijsje te eten. Er waren
kinderen buiten aan het spelen. De cliënt zei: "Willen jullie ook een ijsje? Ga dan maar even aan je vader en
moeder vragen of dat mag." Dit is verkeerd gevallen in de buurt. De cliënt is hier op aangesproken en heeft
aangegeven goede bedoelingen te hebben. Dit is het verhaal achter het vermeende incident waaraan
gerefereerd werd tijdens de commissievergadering.
Drugsgebruik cliënten
Het Anton Pieckhofje is een locatie voor cliënten die toe zijn aan de volgende stap richting zelfstandig
wonen. Het betreft mensen met een hoge mate van zelfstandigheid. Het gebruik van harddrugs en de
aanwezigheid van verslavingsproblematiek zijn contra-indicaties. Dat wil zeggen dat mensen niet in
aanmerking komen voor opvang in een tussenvoorziening als het Anton Pieckhofje. Op de locatie zelf is het
bezit of gebruik van drugs niet toegestaan. Wel is in onze samenleving het recreatief gebruik van alcohol,
sigaretten en/of marihuana toegestaan dan wel gedoogd. In het Anton Pieckhofje is dit niet toegestaan,
maar buiten de locatie gelden dezelfde regels voor cliënten als voor iedere andere inwoner van de stad.
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