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UTRECHT Bewoners en winkeliers van de Voorstraat en 

omgeving zijn de overlast van drugsdealers en 

-gebruikers spuugzat. Ze eisen maatregelen. Of een harde 

aanpak helpt, is de vraag, menen criminologen. Het pro-

bleem verplaatst zich alleen maar.   

Al jaren proberen gemeente en politie de overlast en 

criminaliteit in het Breedstaartgebied de kop in te druk-

ken. De politie werd zichtbaarder in het straatbeeld, er 

kwamen winkeltjes bij, panden zijn opgeknapt en de 

buurt wordt beter schoongehouden. 

Even leek het de goede kant op te gaan, maar juist de 

laatste anderhalf, twee jaar gaat het volgens bewoners en 

winkeliers hard achteruit. 

,,Er is sprake van bendevorming. Dealers uit Rotterdam, 

Den Haag en Amsterdam infiltreren hier en lopen met 

pistolen rond,   vatte bewoner Chris Pilgram het pro-

bleem samen tijdens een informatieavond van de ge-

meente. 

De verslaafden die drugs afnemen, zorgen voor geluids-

overlast en laten overal troep achter, zoals ontlasting 

tussen geparkeerde auto s. 

,,Stop met klankbordgroepen, enquêtes en goede voor-

nemens, kom in actie. We willen een harde aanpak,   zei 

bewoner Erik Dons. Dat wil de politie ook wel, maar het 

probleem keert steeds terug omdat de dealers bijna niet te 

pakken zijn en de overlastgevers alleen bekeurd kunnen 

worden. ,,Na drie bekeuringen kunnen we ze een ge-

biedsverbod geven, als ze dat overtreden, krijgen ze weer 

een bekeuring,   zei politiechef Vroon. 

Criminologen voorspellen echter dat een harde aanpak 

het probleem alleen maar - deels - verplaatst. 

,,Gebruikers zoeken hun heil elders, maar wel in de 

buurt,   zegt criminoloog Balthazar Beke. ,,De grote 

jonlaten zich niet pakken. 

Dat ondervinden de ondernemers van het Lucasbolwerk 

inmiddels. ,,Het park is in bezit genomen door de dealers 

en hun verslaafde klanten, heroinehoertjes bieden hun 

diensten aan en kinderen en bezoekers van de schouw-

burg durven het park niet meer in,   aldus Fred Besselse 

van café De Potdeksel. 

Criminoloog Ben Rovers, die de drugsproblemen in 

Maastricht onderzocht, herkent het probleem, maar zegt 

dat het niet onoplosbaar is. ,,Je moet kijken of je de 

mensen aan kunt pakken die van buiten komen. Dat kan 

best, het vraagt alleen om politieke wil en doorzettings-

vermogen.   

Criminologen bang dat overlast zich verplaatst 

Erik Dons, bewoner   Stop met goede voornemens, we 

willen een harde aanpak   
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