
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
De Stad Brussel opent in december een spuitruimte in de Woeringenstraat, heel dicht bij
de grens met Anderlecht.  Als partij  hebben wij  tegen de komst van dit  centrum zwaar
geprotesteerd. In de overeenkomst die de Stad Brussel sloot, wordt melding gemaakt van
een “onderzoekszone” met een straal van 500 meter. De naam is misleidend, want dit is in
feite een “gedoogzone”. Het parket zal namelijk “het vergemakkelijken van het gebruik van
verdovende middelen door anderen” en ”het eenvoudig bezit van verdovende middelen” in
deze zone níet vervolgen. Verder is er sprake van een “impactzone” met een straal van 1
kilometer  waar  straathoekwerkers  de  druggebruikers  naar  de  gebruiksruimte  moeten
lokken om hun spuit te zetten.
De gedoogzone alleen is een groot gebied dat ook een aanzienlijk stuk van “Kuregem”
omvat  waar  drugsbezit  dus  zal  gedoogd  worden  als  men  het  wil  consumeren  in  de
gebruiksruimte.  Plaatsen  als  het  Barraplein  en  de  Luchtvaarsquare  staan  vandaag  al
gekend  als  gevaarlijk  met  veel  druggebruik  en  overlast.  De  uitbreiding  van  de
daklozenopvang  bij  “Samusocial”  op  de  Pointcarélaan  stuitte  op  veel  verzet  van
buurtbewoners die klagen dat de situatie voor de omwonenden, waarvan vele families,
steeds meer onleefbaar is geworden. En nu komt dit er nog eens bij. Buurtbewoners zijn
opnieuw enorm ongerust dat de spuitruimte veel junkies zal aantrekken, wat dus ook de
bedoeling is, des te meer omdat er vele scholen in de buurt zijn.  Als die gedoogzone er is,
waar je kleine kwantiteiten drugs mag bijhebben en het parket daarop niet gaat vervolgen,
dat  is  zoals  een “vrijbrief”  voor  de  drugsdealers  in  de  buurt,  ze  moeten zich  gewoon
organiseren op een manier dat ze kunnen pretenderen dat ze eigenlijk gebruikers zijn.
Zolang dat ze de kwantiteiten die ze bijhebben, “klein” zijn. 
Volgens de informatie die we in het Parlement kregen, werd de gemeente Anderlecht niet
betrokken bij het overleg over, van, voor de spuitruimte en de bijhorende gedoogzone. Wel
hebben de politiezones van Brussel-Hoofdstad/Elsene en Zuid hierover samengezeten.
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:
Klopt  het  dat  de  gemeente  niet  betrokken  was  bij  het  overleg  over,  van,  voor  de
spuitruimte en de bijhorende gedoogzone? Zal de gemeente alsnog samenzitten met de
Stad Brussel om de mogelijke gevolgen van de gedoogzone te bespreken?
Is  hiertegen  verzet  gekomen  van  buurtverenigingen  in  Anderlecht?  Zijn  er  klachten
binnengekomen? Wat is eigenlijk de positie van het College op dat vlak, want hij voorziet
dat in een zone die al zeer veel problemen heeft met drugshandel, drugsconsumptie, en
dat nog eens tot zoveel problemen erbij zou kunnen leiden.

Monsieur le Bourgmestre-Président confirme que le Collège n’a pas été consulté au sujet
de ce projet, porté par la Ville de Bruxelles. Cependant, il est évident que la zone entre la
« Porte d’Anderlecht » et la « Porte de Hal », en passant par tout le quartier « Lemonnier »
est fréquenté par de nombreux toxicomanes. Face à ce phénomène, il a souhaité, avec
les  équipes,  écouter  les  professionnels  en  charge  de  l’accompagnement  de  ces
toxicomanes et ce bien loin de toute polémique et des effets de manches. Il retient de ces
différents échanges, les éléments suivants : 1- le secteur considère que la présence des
toxicomanes dans la zone concernée est une réalité de longue date et est encore bien
réelle aujourd’hui malheureusement ;  2- les moyens octroyés à ces travailleurs de rue,
engagés par des associations, ne sont pas à la mesure des enjeux ; 3- les lieux d’accueil
à « bas seuil », c.à.d. ouverts sans autre condition que de respecter les règles d’hygiène,
sont  réclamés  pour  protéger  les  consommateurs  mais  aussi  pour  éviter  la  prise  de
drogues dans l’espace public.
Dès lors, la salle de consommation qui est annoncée à Bruxelles-Ville répond, semble-t-il,
à des besoins et s’inscrit dans une zone très concernée par le phénomène. Ce serait plus



simple  pour  Monsieur  le  Bourgmestre-Président  s’il  faisait  un  peu  de  populisme  en
considérant  que tout  ceci  ne fera  qu’encourager  l’afflux  des drogués dans le  quartier.
Toutefois, au contraire, il prend ce dossier avec le plus grand sérieux, compte-tenu des
enjeux sanitaires et de sécurité publique pour tous les habitants et les usagers de ce
quartier. Il nous faut considérer que cette salle est l’une des réponses parmi tant d’autres,
comme, en particulier, plus de moyens pour lutter contre les nuisances générées par la
vente et  la  consommation dans l’espace public  de ces substances,  ainsi  que plus de
collaboration pour démanteler les réseaux d’acheminement de ces drogues. A cet égard,
les vastes opérations de police menées ces derniers jours à l’échelle du pays sont le signe
qu’aucune autorité ne baisse les bras, bien au contraire.

G. VERSTRAETEN zegt dat het niet alleen een kwestie van populisme is. In Luxemburg-
Stad heeft men daar ook een spuitruimte ingericht waar in feite het stadsbestuur nu van af
wilt, want daar stellen ze vast dat dat effectief in de buurt daaromtrent grote overlast heeft
veroorzaakt.  Hij  herkent  dat  die  overlast  al  aanwezig  is  in  Brussel,  hij  vreest  dat  dat
misschien de overlast nog zal vergroten in een buurt waar het probleem al zwaar is. Kan
men  bevestigen  dat  die  gedoogzone  ook  doorloopt  in  “Kuregem”  en  niet  enkel  het
grondgebied van Brussel-Stad, waar in het bezit zijn van kleine hoeveelheden drugs niet
langer strafbaar is? Daar ziet hij ook een risico in, dat een bijkomende mogelijkheid is voor
de drugshandel om zich makkelijker te organiseren en aan een straf te ontsnappen.

Monsieur le Bourgmestre-Président ne confirme pas qu’il y aura une forme d’impunité sur
notre territoire. Non, pas du tout.


