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PvdA, D66, VVD willen onderzoek naar drugscriminaliteit in Goes
Goes – De gemeenteraadfracties van de Partij van de Arbeid, D66 en VVD willen dat het college
onderzoek doet naar de overlast die ontstaat door illegale straathandel in drugs. Aanstaande
donderdag dienen de partijen een gezamenlijke motie in om dit te realiseren.
Afgelopen jaar is er op initiatief van de PvdA door de partijen gesproken met coffeeshophouders,
SMWO en Indigo. Alle drie de gesprekspartners komen tot de conclusie dat de overlast door drugs en
straathandel de afgelopen jaren is toegenomen. De invoering van het I-criterium speelt daarbij een
grote rol. Door dit criterium mogen alleen inwoners van Nederland softdrugs kopen in de
coffeeshops. Coffeeshop High Life wijst de politieke partijen erop dat vooral toeristen maar ook
inwoners ruw worden aangesproken door illegale straathandelaren. Indigo en SMWO wijzen bij de
politieke partijen op het gevaar voor kwetsbare Goese jongeren. Zij worden verleid om drugs te
verkopen en belanden op deze wijze in het illegale circuit.
‘We zijn verontrust door de signalen die de coffeeshophouders, SMWO en Indigo aan ons doorgeven.
Wanneer kwetsbare jongeren geronseld worden om te dealen, dan moet daar snel iets aan gedaan
worden. Daarnaast is het ook zaak om de illegale straathandel in de binnenstad en de wijken aan te
pakken zodat er iets gedaan wordt aan de overlast’ aldus Marco Eestermans, fractievoorzitter van de
PvdA Goes.
VVD Raadslid Chantal Peereboom vult aan: ‘Wij hechten veel waarde aan een veilige omgeving voor
inwoners en bezoekers van de Gemeente Goes. Helaas krijgen wij steeds vaker verontrustende
signalen van Goesenaren die zich niet prettig voelen op straat, angstig zijn, bewust een blokje
omlopen of lastig worden gevallen. Hier moet wat aan gedaan worden’
Saskia Verheij, fractievoorzitter van D66, besluit: “Zoals coffeeshophouders zich verantwoordelijk
voelen voor een goede voorlichting over een verantwoord gebruik van hun producten, zo voelen wij
ons geroepen om iets te doen aan het gevoel van onveiligheid in het gebied rondom de coffeeshops.
Beter voor de bezoekers, beter voor Goes!”.
De drie partijen dienen daarom tijdens de begrotingsraad een motie in om onderzoek te doen naar
de overlast en verzoeken het college om te komen met aanbevelingen. Op dit moment zoeken zij nog
naar steun bij andere partijen.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
PvdA: Marco Eestermans, 06-12141686
D66: Martin Wissekerke, 06-83908439
VVD: Chantal Peereboom 06-29535382
Eveneens is meegestuurd de motie die tijdens de begrotingsraad zal worden ingediend.

