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Geachte leden en duoburgerleden van de raad,
Onlangs hebben wij per e-mail van de fractie van Groen Links het signaal ontvangen dat er gedeald wordt en overlast
plaats vindt aan de Auvergnestraat. Ook is deze vraag reeds aangekondigd in de algemene commissievergadering van
22 januari jl. Hieronder zullen wij de vraag beantwoorden.
Vraag 1.
Groen Links krijgt regelmatig meldingen over de voormalige illegale coffeeshop Africa in de Auvergnestraat.
Er wordt (weer) gedeald en de overlast voor de omgeving neemt toe. Is de burgemeester hiervan op de hoogte en
welke stappen worden er gezet om deze drugsoverlast aan te pakken?
Antwoord:
De afgelopen weken zijn er signalen binnen gekomen bij zowel de burgemeester als meldpunt drugsoverlast Courage.
Deze zijn besproken met de politie en met hen zijn afspraken gemaakt rondom de aanpak van deze overlast. Over het
precieze stappenplan kunnen wij geen gedetailleerde informatie verstrekking aangezien dit een lopende zaak is.
Alle meldingen die binnen komen bij het meldpunt drugsoverlast Courage (via mail, telefoon of website) worden
besproken met de politie. Met concrete informatie zoals kentekens, tijdstippen en dagen dat de overlast plaats vindt
kan de politie gericht actie ondernemen. Het blijft dus van belang om alle informatie die voorhanden is te melden bij het
meldpunt zodat de politie een zo goed mogelijk beeld kan schetsen van de situatie. Als men contactgegevens
achterlaat bij het meldpunt drugsoverlast Courage ontvangt men ook binnen 4 weken een terugkoppeling over wat er
met hun melding gebeurd is. Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden via het meldpunt. In dat geval volgt er
natuurlijk geen terugkoppeling.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten ,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.

