
tlppelzone 
GRONINGEN - Il,' [,.;Icll<' Va" 
Dt..).l. ma, tk t La dl' loop \ an \'0]

gl~J\d1' \\'l~l'~ rll' J"t.ilj", bt'I...,\nu 
,Ii e dc',," p" rt I I Q~ hN OO~ hN'fl 
\'oOt' h.ll in richt rn \':1n e...\l\ Re
d()()~ ~onC' \.'oar Sf r.:lal prO:\lJtu
ta', Dc parllj pra" t op da mo· 
ment m<·t direct be!r(}kk~norc, 

l1wt n"me met onclernem~rs ~n 

om"'on.:nden dl~ in d~ buurt 
wonOn Y~n de plek dIe D(;6 
heefl ullv..rkor~1l W..lke loca· 
tIe dll IS. wil fractiHoorzitter 
Hans van der V....n vooral,mog 
ntcl l~ggcn_ 

\'an der V~f?n' "Wt) hebben 
\'ed kn\\rk op dr man!er 1V3M' 

op de V1<?r andl"re par\'Jen Ip'" 
d.'I, GroenLillks. \,'D ~n Stu
denl & Stad • 1ed.) hun \'oo,-st..1 
\'oor ...en gedoogzone aan d.. 
Bomholmstraat naa.- blliten 
hebb..n gebracht Z,j hebben 
vooraf niRt met ,lIfec', betrokke· 
nen, met de ondernemers met 
name, gespr<>kcn, Wij willen 
Ihe fout niet maken " 

WeI zegt Van der Ve~n da1 
"olr,f?nde week gesproken lal 
\"orden met die vier partijen. 
"In de hoop dat we tot een com· 
~romis kunnen komen. Ik hoop 
dat we het goede uit hun voor· 
st.l en het gOt'de Ilit onS 1'1,." 
kunn~n samenvoege" om 20 tot 
e~n werkb.are oplossing te ko~ 

men," 

D66 wijst de Bonlholmstraat 
ais loea tie voor een gedoo~one 
af. Of PVdA, GrOt'nLmks, VVD 
en Student & Stad bereid zijn 
met D66 tot een andere locatie 
te komen, is onduidehjk. De 
vi~r hebben steeds lalen weten 
weI te Wlllf?n luisteren naa,' an· 
d.. re suggesties. maar hebben 
tot nu toe geweigerd hUll V()or· 
stel te wijzigen, De vier bl!roe· 
ppn lich lllerbij op het feit dat 
zij slImen een meer<lerhcid 
hebben in de gemeenteraad. 

Het gerocht in d~ wandel· 
gangen dat D66 een loeatie aan 
de Van Heemskel'ckstraat 
heeft. wordt door Van der Veen 
ontkracht. WeI geeCt hij toe dat 
066 tleze locatie op het oog 
heel\: gehad. "Maar ulteindelijk 
\'oldeed dew plek niet aan 01l2e 
cl'uena.'" 

Van der Veen zegt verder te 
hop~n tlat "h.. t gekat" tussen de 
\~er en zijn eigen parti) nu af· 
gelopen is De pa rtiJen gingen 
de afgelopen weken reI'(" lmatig 
rollend over stmat. Zo werd de 
houdl ng van de vier door 066· 
wetnouder Henk Pljlman "de 
arrogant,e van de onmacht" ge· 
"""md. 

D66 l'rescntecrn~ onl:lng< 
een plan \OOr ('('n nurmOl"!. in 
comb. n:'l i ... m(,.'t l~en ge-doogzo
ne. OC7,C pl.'k 7.0U cehter nl~l op 
de opt..'nhar(l' \"'''('g: mOl'((lf) lA'or

den ,l.::t,' reallsc-C'rd. ITln::lf op ~l~ n 
speCIale nfgewnd"rdl' Io"'a t IC 

De on<fern"",e" '''1\ h,·! b,·tlni· 
vent r r reI n Zlild Otl$t, \~·;~.l r o",k 
d" Uom!o"I"';lra"l hg-I.. 11","\'0' 

teeni,'n ".'n 'Clongtl'Jk "Ian 

Nieu~sblad ~an het 
Hoorden 24/11/95 

Bedrijven Zuidoost 
willen tippelpark 
• (aWN I N G£N • l)c Ollllcrnt' 
mCfS op bl'drijVCIl(crr";II 
1.u;doosl ill Groll11lgell cisen 
c<!n ~ericus ondcrzoek n:ln r 
111m nliernlllief vOor een ge· 
Jool9'one voor slr/lllll'fosli 
t~tie in de Bornholmslrl.al. 
T,jrlcl1s de Innlsle hoonit. 
ling over hcl lippelpilln VAn 

tic I:clcgtlnhcidseoalitic 
J'vrlA, VVD. CroenLinks en 
Stlldent & Slnd dicndcn de 
uoze on deme ll1ers l:iSI er
Rvone! oHicieel bun plan in 
"oor een tippdpurk. 
Zc vinclen cell lippclzone op 
de stoep van tie Bomholm
straat onaanvaardbaar. Uit 
~n elgen enquele onder 250 
ond('mcmlngen op hel in
dllstrietcrrcl" llhjkt dJ( in 
de helfl va n cle bedri jven 
condom de broogde lippel
ZOne ill de avonduren wordt 
gewerkl. De ondemem('rs 
stellen daarom voor. afge
seheiden van de openlJare 
weg, een speeiaal parkje aan 
I.e leggen met alles erop en 
eTaan: lippelplaalsen, par
keerplaatsl'n, afwerkple~

ken cn cen huiskamer voor 
de prostiluees. "Dc overlast 
yoor de directe omgeving 
wordl dan tot een minimum 
bcperkt ton de velllgheict van 
de lippela arslcrs is beter t,e 
garanderen", mccnl de 
stichtmg Bedri)v~n Zuid
oosl. 
Drie locatles In de buurt van 
het inctuslrieterrein komen 

vol'::l'll.~ de nndl'rncmers In 
aanmerl< ing vo"r het 11l'I'el .. 
park: een t",-,-pill t,'gcnovrr 
de Slninknd'n. lussen elc 
Duinkerkenstnl:l( (," hel 
Ouele WJnscholcnhep en een 
gebled ach ler de I ilmzecen" 
tl'ale, 

Furieus 

f
Dc 1lll\lcrnemers re<lgcenlcn 

islenlVoml funells, Het 
rU.~trcerl 7.e <1a t de VIer p<l r 

1i}cn niet over altcrnaticven 
willen praten. in de welcn
~1;hap d<ll7.e gczallwnliJk cen 
mccru<'rheid in de g,·,nccn" 
tcra"d vomlen, 
"Dit i~ machtsmisbruik. U 
denkt he11.1(,r1rijfslcvcn ev('!n 
ccn tippel7.1111e duu r de strot 
Ic k unnen duwen", nidus cen 
gccmotlonecl'de ondC'rnc
mer. De bedriJvcn helloen 
inmiducls nuvocalll lOr. e. 
Oams in de arm genomen. 
Die koryfhgcte gis lefen all n 
aHe junuische middelcn in 
stelling Ie "-vllen brengen om 
het plan te torpeoercn. Lukt 
dat niet, dan houden de be
drijven de gemecnle aan. 
IIpra keilJ k voor de schade die 
ze door f I' !lppelzone denken 
1(' lijdcn. 

BUl'gcmt'1Cstf.'r II, OUWf'T
kerk mcrkle op he' uetoog 
Van Damn 'langs de rand Ie 
vindcn'. Hij ;<ri zich II! erge
ren aan de ~Otl1S au nj:(edi kle 
bC7.w;nt~n van de one!r:,'ntl
mel'S, 

Drelltse Courant 
15/11/95 

Geen herOine voor
 
tippelprost<Jtuees
 

.	 Amsterdam VersWafde hl'roint>· 
prostjluees komen mel in aan· 
merkin~ voor deelname aan een 
experiment mel verslrekkmg van 
hero'me, Oal blijklllit antwoorden 
vall minister Borst van Volksge
zondheld opvragen vall het Twee~ 
de--Kamerlid Marijnissell van de 
Socl~listischeP~rtiJ. 
Burgemeeslf:'I' I-'atijn van Amster· 
dam had gepleit voor een derge· 
lijk p.JqJerirnent, omdal dat in sa· 
menhang mel de korns! van een 
officiele gedoog2one aan de Thee
msweg de problemen rooo de tip. 
Ilclprostilulie weUicht bete, be· 
1Ieersbaarzou maken, 
De experimentele verstrekking 
van hard dnlgs is in de eersle 
p laats bedoeld voor ouderen die al 

lang verslaafd lijll en in een Ili t, 
zichllOle sltuatie zlllen. aldus de 
minister. Mil die vool\vaalden 
vo/doet hoogstens een enkell' 
prostitu~e, 

De Amsterdamse Welhoudel' Van 
der Giessen wil cial Den Haag nu 
zo snel mogelijk v.ie mag experi. 
menle,en met verstrekkmg I'an 
heroine. Sinds het uilkomen van 
de drugsnota gaat men er alge
meen van uit dat dat Rotterdam 
word\, maar er is nog n iels oflici. 
l'eI beslolell. ..Je ku III steden nieI 
zo lang laten w3chtcn. want de 
plQblemen nemen ....elloe... aJdus 
Van der Gil'ssen die de hoop op 
een experiment in Am';lerdam 
nog niet opgeeft. 

Hotterdams Oagblad 
()2ill/95 

Politie Anthem 
.begint campagne., d 

tegen verslaafden 
V<In orne verslaggever .._--_.=-.......:.-.-_--
ARNHEM 

Dc politic van Arnhem is bcgonncn, 
met cen campagne tegen junks in de: 
wijk Spijkerkwarlicr. Twinlig vcr· 
slaafden z:ijn opgepakl op grond van, 
cen polilit:verordening, Het politie.: 
optrcden is een reactie op de groei·, 

lendt: onvrede onu~r bewuners van
de wijk. Ze kLagen over over/as! van, 
verslaafden en prostilUtes. ' 

De bewoners b~ltiagenzich erover 
dat politic en gCl1leenle de U1ken al. 
jaren op hun bcloop laten, Ivaardoor1 

de ovt'rlasl sleeds grater word!. 
Boze bcwoners hcbben voor volgen·.: 
de week geweldloze acli~ aange·' 
kondigd,	 ,( 

"'\ 

Na spocLloverleg mel hel Open-, 
!laar Ministeric heeft de pOlitic be-" 
sloten aClie te ondememen legen: 
junks. Op grond van cen polilrever·; 
urdening kunnen zij zes uur worden 
vaslgchouden. 

Volgel1s een politicwoordvoerder; 
Is de actie bctloeld om 'druk van de 
kelelle halen', 'We willen bewoners • 
beschermen tegen junks en junks 
tegen bcwoners.' Oe polilie heell 
aangckondigd door te glUm mel hel ' 
oppakken van vers laaIden. aIs lij 
niet ult eigen beweging weggaan, " 

Hel Spijkerkwartier is de rosse,. 
buurt van Arnhem, die in grootte de, 
tweede van het land is. Rond dc" 
hoerenbuurt wordt ook heroine go·) 
deak!. De wijk \twam onlangs ook aI, , 
in het nieuws Onldal eon Turkse 
drugsbende onder moer vanuil dele: 
wijk opereert. 

de Volkskrallt 
25/11/95 

21 


