
Weerstand tegen drugspand blijft

■ schilderswijk den haag

door Bart Zuidervaart

De overlast is minimaal, de
weerstand maximaal. Tegen-
standers van de ruimte voor
harddrugsverslaafden in Den
Haag blijven zich roeren.
’Het gaat ook om geestelijke
s c h a d e ’.

„Kijk”, zegt een boze Shirley Mara-
pin (44), wijzend naar het plein.
„Hier spelen onze kinderen. Hier
voetballen onze jongens. Daar ligt
het drugspand. En wij moeten dat
pikken? Dit is wel een achterstands-
buurt, maar we zijn niet achterlijk!”
De toon is gezet.

Begin bij omwonenden van het
Van der Vennepark in de Haagse
Schilderswijk over de gebruikers-
ruimte voor harddrugsverslaafden,
en de bom barst. ’Straks wordt mijn
zoon een dealer’, ’mijn huis is on-
verkoopbaar’, en ’het schijnt dat de
vloeren van het pand van hout zijn;
dat brandt lekker’.

Rechtszaken, inspraakrondes bij
raadsvergaderingen, 5000 handteke-
ningen, protestmarsen ten spijt, een
half jaar geleden opende de voorzie-
ning haar deuren. De aanwezige
raadsleden werden onthaald met ei-
eren en stenen. Ramen sneuvelden.

Wil Vos (53) maakt in de ’woonka-
mer’ van het voormalige politiebu-
reau een praatje met de verslaafden.
Of het goed gaat met Paul. „Moei-
lijk, moeilijk”, zegt hij. „Het leven is
zwaar, maar ik houd vol.” Vos be-
heert de voorziening namens GGZ-
instelling Parnassia. De medewer-
kers zorgen ervoor dat de verslaaf-
den hier kunnen douchen, hun kle-
ren wassen en natuurlijk drugs ge-
bruiken. „We hebben strenge huis-
regels”, zegt Vos. „Een overtreding
en ze komen er niet meer in.” Voor-
lopig hebben dertig zwaarverslaaf-
den een pasje waarmee ze naar bin-
nen mogen. Dat aantal moet lang-
zaam groeien naar negentig.

Vos is tevreden over het afgelopen
half jaar. De verslaafden gebruiken
de drugs niet meer op straat, maar
komen naar haar toe. Toch zijn twee

jongens onlangs met drugs buiten
in een portiek aangetroffen. Een in-
cident, zegt Vos. „Ik ben hier elke
dag. Als er problemen zijn in de
buurt, hoor ik het graag.”

De politie zegt geen overlast te er-
varen in en rond het park. De ge-
meente is ook tevreden, maar durft
nog niet van een succes te spreken.

„Dat kan provocerend zijn voor de
buurt”, zegt een woordvoerder.
Buurtbewoonster Zeynep Tiryaki
loopt mee in de nachtpreventie. Af
en toe ziet ze een vreemd gezicht,
maar verder is het rustig.

Aan omwonenden zijn de koele
feiten niet besteed. Die zijn in de
aanloop naar de opening van het
pand tevergeefs gemasseerd met in-
formatiepakketten, bezoekjes van
de wethouder en een excursie naar

een gebruikersruimte in Apeldoorn.
Hoe meer de gemeente haar best
deed, hoe groter de weerstand werd.
„Zie het als een missie van een Jeho-
va-getuige”, zegt Ton Mertens. „Die
heeft overal aangebeld, maar tel-
kens ’nee’ gehoord. De gemeente
noemt het vervolgens ’communice-
r e n ’.”

De gemeente wil een begeleidings-
commissie in het leven roepen,
maar niemand uit de buurt neemt
daarin plaats. „Wij erkennen het
drugspand niet en dus ook de com-
missie niet”, zegt Marapin. Gulay
Ada, moeder van drie kinderen:
„Mijn dochter van vier zegt: ’gaan
we weer naar de junks?’ Het is ook
geestelijke schade. Wie garandeert
mij dat mijn zoon van zestien straks
geen dealer wordt? Binnenkort gaat
het hier echt mis!”

Vos noemt de weerstand uit de
buurt onwetendheid. „Laten we er-
over praten, dan kunnen we hun
angst tot normale proporties terug-
b r e n g e n .”

Eind dit jaar besluit de gemeente
of de voorziening open blijft.

Gemeente Den Haag is
tevreden, maar zwijgt om
de buurt te ontzien

Kinderen spelen op het plein waar de gebruikersruimte aan ligt. FOTO JÖRGEN CARIS, TROUW


