Betreft: schriftelijke vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde
Aan: het college van burgemeester en wethouders
Van: Yurre Wieken, SP-fractie
Onderwerp: overlast straatdealers binnenstad.
Geacht college,
Al jaren wordt er door bewoners en bezoekers van de binnenstad geklaagd over overlast
door straatdealers in de binnenstad, in het bijzonder rondom de Vlaamsegas. Dealers
verrichten hun werk in het zicht van passanten en intimideren omstanders die zich
ermee bemoeien. Regelmatig wordt het verkeer opgehouden door op straat stilstaande
auto’s, waardoor gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Zoals uit de berichtgeving van
de Gelderlander op 21 augustus j.l. blijkt wordt ook geweld niet geschuwd. In het
bijzonder bezoekers van boekhandel de Feeks en café Chaps, beiden met een LHBTQpubliek, ondervinden overlast en intimidatie wegens hun geaardheid.
De burgemeester gaf op 22 augustus in een reactie in de Gelderlander aan dat er sinds
april extra toezicht is van politie en gemeentelijke handhavers. Dit heeft echter niet tot
het gewenste resultaat geleid. Nog steeds ervaren omwonenden veel overlast. Zij geven
aan het gevoel te hebben dat dit deel van Nijmegen is ‘opgegeven’. Medewerkers van
de Feeks betitelen het gebied zelfs als een ‘no-go area’ en hekelen publiekelijk het
uitblijven van actie van de zijde van de gemeente Nijmegen.
Wat de SP betreft zijn de taferelen rond de Vlaamsegas onacceptabel en zijn
aanvullende maatregelen nodig.
Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college:
1. Hoeveel klachten zijn er bij de gemeente bekend over het gebied rondom de
Vlaamsegas?
2. Hoeveel gewelddadige incidenten hebben hier de afgelopen jaren
plaatsgevonden?
3. Hoeveel hiervan betrof geweld danwel intimidatie tegen LHBTQ'ers? Hoe
verhoudt dit zich tot elders in het centrum?
4. Op welke wijze worden de exploitanten van de aanwezige horeca/coffeeshops
betrokken bij de aanpak van overlast door straatdealers?
5. Deelt het college het standpunt van de SP dat de huidige maatregelen niet
toereikend zijn?
6. Is het college bereid extra maatregelen te treffen om de overlast en het
verloederde straatbeeld tegen te gaan, bijvoorbeeld gebiedsverboden, extra
cameratoezicht of structureel toezicht door politie danwel handhavers??
Met vriendelijke groet,
Namens de SP-fractie,
Yurre Wieken

