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ACTIECOMITE KROMHOUT KASPERSPAD          email: actiecomitekk@gmail.com        facebook: niet nog meer overlast, geen dagopvang erbij 

Aan:  
Burgemeester en Wethouders 
 
Tevens verzonden aan: 
Leden gemeenteraad, commissieleden, beheergroep, pers 
 
 
Datum:   17 maart 2021 
Onderwerp:  plan van aanpak Kromhout-Kasperspad 
Bijlage: brief Bewoners in de Beheergroep 
 
 
Geacht College, 
 
De groep Bewoners in de Beheergroep heeft op 4 maart 2021 een brief aan het college en de commissieleden  

gestuurd met een reactie op de gemeentelijke nota ‘Krachtige daden, Integraal plan van aanpak gebied 

Kromhout-Kasperspad’. Het Actiecomité Kromhout Kasperspad is erg gelukkig met deze kritische reactie, de 

teneur ervan en veel van de gemaakte opmerkingen herkennen wij en steunen wij van harte! 

Met name met de vraag naar stucturele oplossingen voor overlast van ’t Geeltje, het pand op de Sint Jorisbrug en 

de hanggroepen op de Sint Jorisweg zijn wij het volstrekt eens. In het Plan van Aanpak ontbreekt dit geheel en het 

plan moet hierop naar onze mening aangepast worden. 

Een belangrijk onderdeel dat wij missen in de brief van de Bewoners in de Beheergroep en in het Plan van 

Aanpak, is de structurele aanpak van de overlast van verslaafde daklozen in de opvang van het Leger des Heils. 

Het ronkende Plan van Aanpak spreekt alleen over ‘krachtige’ en ‘stevige’ repressie- en beheermaatregelen voor 

deze groep. Maar deze groep is verantwoordelijk voor veruit de meeste overlast in de buurt, 60 à 70 % van de 

daklozen is verslaafd aan alcohol en/of drugs. Dat betekent ongeveer 40 verslaafde personen in de opvang, die 

dagelijks in de buurt op zoek zijn om de middelen te scoren, die ze helaas voor hun verslaving nodig hebben: 

alcohol en/of drugs. Om de overlast van deze groep structureel te verkleinen is het naar onze mening absoluut 

noodzakelijk, dat het aantal verslaafde daklozen in de opvang wordt verkleind, door een substantieel deel ervan 

elders onder te brengen: spreiden dus!  

Het Plan van Aanpak doet voorstellen voor ingrepen in de openbare ruimte en voor sociale voorzieningen in de 

buurt, bijv. een container op het Vrieseplein, een buurthuis, bloembakken en verkeersmaatregelen. Deze ingrepen 

doen niets aan het inperken van de overlast en om de sociale voorzieningen vraagt de buurt niet. De gemeente wil 

met de sociale voorzieningen de cohesie in de buurt versterken, maar met die cohesie is niets mis. Wij zijn 

absoluut tegen het idee om een ‘Vogelnest’ op het Vrieseplein te realiseren. In de buurt wordt al gesproken over de 

‘Vogelpest’, terwijl in de buurt allerlei ideeën leven voor het plein. Wij vinden niet dat de focus op de ingrepen 

moet liggen, en dat daar de financiën naar toe gaan. De prioriteit moet liggen op maatregelen die de overlast 

structureel inperken, dat moet de kern zijn van het Plan van Aanpak, omdat dat essentieel voor de leefbaarheid in 

onze buurt.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Afzender: 
Actiecomité Kromhout Kasperspad 
email: actiecomitekk@gmail.com  
facebook: niet nog meer overlast, geen dagopvang erbij 


