
 

Vragen art. 34 R.v.O.  29 augustus 2019.  Betreft: Sta op Zorg Scheldestraat. 

Geacht college, 

Via de krant vernam de Scheldebuurt dat na de verplaatsing van KEK & Juul, de dagopvang 

en dagbesteding voor gehandicapten in het pand aan de Scheldestraat, nu de Zorginstelling 

“de Hoop” zich daar met activiteiten gaat vestigen omschreven als: 

 Het wordt een werkleerbedrijf met lunchroom, catering, inpakdiensten en een 
tweedehandskledingwinkel, met behandel- en spreekkamers daarboven, vertelt 
afdelingsmanager Wietske N. Per oktober is het in bedrijf. 

Behandel- en spreekkamers ten dienste van voornamelijk daklozen & verslaafden zo 
vernamen wij verder. 

De Scheldestraat is een winkelstraat. Er is daar een keur aan winkels en kleine Horeca 
gevestigd. Er is ook een verleden met drugshandel, agressiviteit en geweld. Daar proberen 
de ondernemers in de Scheldestraat nu van af te geraken. Zij zijn bang dat een centrum van 
deze aard een aantrekkende werking heeft op elementen die zij in de straat liever niet zien. 
Nu al zijn op verschillende plekken door rondhangende mensen onprettige situaties die voor 
voorbijgangers en bezoekers bedreigend overkomen. Er is een wankel evenwicht van rust & 
veiligheid in dit gebied. 

De POV heeft over die activiteiten van de Hoop - of een onderdeel daarvan - de volgende 
vragen: 

 Welke behandelingen wil men op dit adres gaan uitvoeren? 
 Zitten bij die behandelingen ook zaken als methadonverstrekking of vergelijkbaar? 

 Heeft de beoogd nieuwe gebruiker deze activiteiten besproken met het 

gemeentebestuur of de wijk coördinator op het stadhuis? 

 Vind U het gewenst dat dit soort activiteiten en behandelingen op deze locatie plaats 

gaan vinden? 

 Is voor deze vestiging een vergunning van enige aard vereist? 

 Passen de werkzaamheden als spreekuren en behandelingen binnen het 

bestemmingsplan? 

 Heeft U begrip voor de zorgen van omwonenden over de toeloop van verslaafden 

naar deze vestiging, en wat gaat U doen om mogelijke overlast in te perken? 

 Bent U het met ons eens dat het behandelen van mensen met grote geestelijke 

problemen professioneel moet gebeuren, onder strikte voorwaarden en toezicht én 

op een locatie die daar geschikt voor is? 

 Acht U de Scheldestraat daartoe een geschikte locatie? 

 Over een paar weken komt de wijkraad bijeen. Wilt U deze punt daar op de agenda 

plaatsen? 

Uw antwoorden zien wij graag tegemoet, 

Met vriendelijke groet, 

Fractie POV 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
A. Bouziani-Akdim Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Vragen artikel 34 van Fractie POV betreffende 
vestiging Zorginstelling "De Hoop" Scheldestraat

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding

Vraag 1
Welke behandelingen wil men op dit adres gaan uitvoeren?

Ons antwoord
Ambulante begeleiding, en dagbesteding en gespecialiseerde dagbesteding.

Vraag 2
Zitten bij die behandelingen ook zaken als methadonverstrekking of vergelijkbaar?

Ons antwoord
Nee.

Vraag 3
Heeft de beoogd nieuwe gebruiker deze activiteiten besproken met het
gemeentebestuur of de wijk coördinator op het stadhuis?

Ons antwoord
Deze activiteiten zijn niet vooraf voor deze locatie besproken. Wij hebben inmiddels wel 
gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers. 

Vraag 4
Vind U het gewenst dat dit soort activiteiten en behandelingen op deze locatie plaats
gaan vinden?
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Ons antwoord
Vooropgesteld zijn wij in het algemeen van mening dat er voldoende aanbod is van 
zorgvoorzieningen in onze gemeente. Nieuwe vestigingen dan wel uitbreidingen zijn wat ons 
betreft niet nodig om onze inwoners te kunnen bedienen. Specifiek hebben wij op dit 
moment zorgen om de locatie waar Sta op Zorg zich wil vestigen, de Scheldestraat. De
Scheldestraat is een speciaal gebied c.q. risicogebied vanuit openbare orde en veiligheid. 
Dit is in de afgelopen jaren ook wel gebleken door alle meldingen die bij de politie zijn 
ingediend. Elke ontwikkeling in de Scheldestraat wordt goed bekeken vanwege mogelijke 
verstoring van de woon- en leefsituatie ter plaatse. Deze zorgen zijn recentelijk in 
gesprekken met Sta op Zorg gedeeld. De Scheldestraat is een kwetsbaar gebied waar nu 
eindelijk een stukje vooruitgang te zien is. Dat het een fragiel gebied is geeft ook de zorgen 
over de komst van deze opvang weer van winkeliers en bewoners aan in wijktafels en vanuit 
de winkeliersvereniging. Er is in enige mate onrust ontstaan over de aanzuigende werking 
die het kan hebben en de overlast in de straat die het kan gaan geven. Of de vestiging van 
Sta op Zorg goed doet voor deze buurt moet nog blijken. Duidelijk is wel dat wij onze zorgen 
hebben vanwege de problematiek van deze cliënten van Sta op Zorg en de locatie in de 
Scheldestraat.

Vraag 5
Is voor deze vestiging een vergunning van enige aard vereist?

Ons antwoord
Er is door Sta op Zorg een exploitatievergunning aangevraagd voor het mogen exploiteren
van een openbare inrichting (horeca) op grond van de Algemene plaatselijke verordening
Vlissingen 2013 (hierna APV)

Vraag 6
Passen de werkzaamheden als spreekuren en behandelingen binnen het
bestemmingsplan?

Ons antwoord
In samenhang met vraag 4.
De locatie Scheldestraat 19 - 21, Clijverstraat 60 is gelegen in de Beheersverordening 
Middengebied en heeft hierin de bestemming Gemengd B1. 
Binnen deze bestemming zijn maatschappelijk voorzieningen en instellingen toegestaan. 

Vraag 7
Heeft U begrip voor de zorgen van omwonenden over de toeloop van verslaafden
naar deze vestiging, en wat gaat U doen om mogelijke overlast in te perken?

Ons antwoord
Zie hiervoor het antwoord op vraag 4. Ja wij hebben hiervoor begrip. 
Indien sprake is van overlast, zullen er passende maatregelen getroffen worden. Voor het 
overige willen wij graag nadenken over de mogelijkheden om middels het bestemmingsplan 
nieuwe vestigingen van zorginstellingen in specifieke gebieden te beperken. 

Vraag 8
Bent U het met ons eens dat het behandelen van mensen met grote geestelijke
problemen professioneel moet gebeuren, onder strikte voorwaarden en toezicht én op een 
locatie die daar geschikt voor is?
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Ons antwoord
Hierover zijn wij het met u eens. De behandeling van mensen met geestelijke problemen kan 
plaatsvinden, wanneer dat volgens de regels van de wet en hieraan verwante regels is 
toegestaan en onder de paraplu hiervan wordt uitgevoerd.

Vraag 9
Acht U de Scheldestraat daartoe een geschikte locatie?

Ons antwoord
Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 10
Over een paar weken komt de wijkraad bijeen. Wilt U dit punt daar op de agenda
plaatsen?

Ons antwoord
Alle zaken die de leefbaarheid aangaan en die de bewoners aan willen voeren, worden 
besproken aan de wijktafel, zo ook dit punt.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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