Betreft: vragenhalfuurtje 9 oktober 2018
Bestrijding drugshandel en drugsoverlast
Geacht College,
Het gebruik van drugs en de bijbehorende drugshandel en -overlast is een
zorgpunt. Zo ook binnen onze gemeente. Fractie BALANS vindt dat dit
onderwerp een belangrijke invloed heeft op de toekomst van de
maatschappij en van onze Boxtelse gemeenschap.
Onze fractie wordt steeds vaker aangesproken door verontruste ouders
die zich zorgen maken over hun jeugd, omdat er steeds vaker sprake is
van dealen op openbare locaties en gelegenheden.
Voorbeelden hiervan zijn de huidige duistere praktijken in park Molenwijk.
Bijna dagelijks worden blowende jongeren gesignaleerd, zittend op een
bankje, op verschillende momenten van de dag.
Daarnaast wordt ook gezien dat er gehandeld wordt. Er rijden brommers,
motoren en soms zelfs auto's door het park.
Park Molenwijk wordt nu als voorbeeld genoemd. Maar we kennen hier
allemaal nog andere plaatsen, daar zijn we van overtuigd. Te denken valt
aan diverse locaties in het buitengebied, de oude Liempdse Barrier,
Selissen, De Kleine Aarde, het skatebaantje in Boxtel-Oost,
Fellenoord/Texaco en ook achter bij het gemeentehuis.
Hoewel het op het oog wellicht onschuldig lijkt, kun je jezelf ook
voorstellen dat deze huidige duistere praktijken een keer verkeerd zouden
kunnen gaan uitpakken.
Jongelui praten over blowen, xtc en ghb alsof het heel normaal is, het
onderdeel uitmaakt van het dagelijks bestaan. En daarmee lijkt het
gemeengoed te worden.
Aangezien bestrijding van drugsgebruik en -handel constante aandacht
behoeft, stellen we het college graag de volgende vragen:
1. We ontvangen veel signalen van bezorgde ouders. Herkent u deze
signalen? En zo ja, wat wordt hiermee gedaan?
2. Zijn de genoemde plaatsen bij u bekend?
3. Wat is het concrete beleid van de gemeente? Te weten, wat is de
doelstelling ten aanzien van drugsgebruik?
4. Beschikt u over actuele cijfers van politie en hulpdiensten inzake
drugsoverlast? Zo nee, bent u bereid deze op te vragen?
5. Is er volgens u voldoende blauw op straat om drugshandel en
drugsoverlast actiever aan te pakken? Zo nee, hoe komt dat?
6. Wat doet de gemeente momenteel aan preventie op scholen,
horeca, maar ook bij sportclubs?

We zullen het erover eens zijn dat drugshandel en -overlast een lokaal
aandachtspunt moet blijven. In het belang van onze jeugd en daarmee de
toekomst van Boxtel. De signalen vragen om extra inzet en BALANS houdt
van aanpakken. Aan ons om die taak op te pakken.
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