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Niet verwacht, toch gekomen, in 2007 bestond de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG 30 jaar. Hoewel we niet wisten of we dit
feit moesten berouwen of vieren, wilden we dit jubileum niet ongemerkt laten voorbijgaan. In 2007 hebben we dan ook door middel
van een boek en een symposium teruggeblikt op 30 jaar scoren, 30 jaar drugsscene, 30 jaar MDHG. Maar ook keken we vooruit, willen
we nog 30 jaar zo verder? Wat kunnen we nog beteken voor de Amsterdamse druggebruikers? En hoe dan?
Ondertussen, niet gehinderd door deze beslommeringen, maar wel door onder andere boetes, detentie, NIMBYgedachtes, spreidingsen opjaagbeleid, uitkeringsproblematiek, slaapdeprivatie en altijd te dure dope ging het leven aan de straatkant onverdroten voort.
En als dit leven soms te ingewikkeld werd, dan klopten vele van onze leden bij ons aan. Voor raad & advies, praktische hulp en af en
toe een goed gesprek…
In dit jaarverslag vindt u een weerslag van onze belevenissen en de voor ons prangende kwesties van 2007.
Geniet, maar natuurlijk wel met mate
Team MDHG
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Doelstellingen & kerntaken
In ons activiteitenplan 2007 formuleerden we de volgende
doelstellingen & kerntaken:

Positieverbetering en emancipatie van druggebruikers

3

De MDHG staat voor verbetering van de positie van druggebruikers. De MDHG is daar actief waar de belangen van drugsgebruikers ter sprake komen: de hulpverleningsinstellingen, het stadsbestuur, G4-overleg. De MDHG dient die belangen door directe
belangenbehartiging, maar ook door het geven van voorlichting,
signaleren van trends en ontwikkelingen, het doen van onderzoek en het geven van advies en praktische hulp.
Dit vanuit het perspectief van onze leden, waar wij intensief
contact mee onderhouden.

Onafhankelijke vertegenwoordiging
De MDHG is dé vertegenwoordiger van druggebruikers in Amsterdam. De MDHG rekent zowel de oude als de nieuwe generatie
druggebruikers tot haar achterban. We zijn in Amsterdam de
enige vereniging, de enige niet hulpverleningsorganisatie waar
druggebruikers terecht kunnen. De enige onafhankelijke plek
voor klachten. De enige plek waar drugsgebruikers terecht kunnen als ze maatschappelijk in de knel komen. De MDHG fungeert
in die zin als onafhankelijke klachtencommissie. De MDHG
onderschrijft het belang van een beleid waarin niet alles kan en
mag, maar is ongelukkig met het huidig repressieve karakter
hiervan. De rechten van druggebruikers komen in het geding.

Drugs uit het strafrecht
De MDHG pleit ervoor drugs uit het strafrecht te halen. Alleen
door druggebruik te decriminaliseren kunnen druggebruikers
een volwaardig onderdeel van de samenleving zijn.

We formuleerden de volgende kerntaken:
• Een belangenbehartiger voor druggebruikers zijn, zowel
voor de individuele gebruiker als voor de groep in zijn geheel.
• Druggebruikers ondersteunen bij problemen in hun
maatschappelijk functioneren.
• Druggebruikers een stem geven door middel van actieve
deelname in de cliëntenraden van instellingen en door
het formeren van cliëntenpanels.
• Monitoren en rapporteren over de kwaliteit van instellingen
die actief in verslavingszorg zijn, aan betreffende instellingen
en relevante beleidsinstanties.
• Trends en ontwikkelingen rondom drugs, drugsbeleid en
druggebruikers signaleren en monitoren en aan de hand
van deze observaties.
• Voorlichting en training geven aan belanghebbenden:
gebruikers, beleidsmakers, hulpverleners en eenieder die
zich aanmeldt.

De vereniging MDHG in 2007
In 2007 bestond de vereniging 30 jaar.
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door de directeur
en de staf. De staf bestond uit vier vaste medewerkers, een stagiaire en gemiddeld tien vrijwilligers. De staf biedt ondersteuning
aan de leden, aan het bestuur en aan de directeur. Deze ondersteuning bestaat uit huishoudelijke ondersteuning, cliëntondersteuning en beleidsondersteuning.

Samenstelling bestuur
De bestuurssamenstelling december 2007: Jaap
Brandligt(voorzitter), Piet de Groot(penningmeester), Edvard
Schouten (secretaris), Simon Boerboom, Yolande ten Hooven, Jos
Vermeer en Edsel Semeleer

Leden
Het aantal geregistreerde leden in 2007 schommelde rond de 850.
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Activiteiten in 2007

{
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Onze activiteiten voerden wij uit op straat, in de inloopcentra en gebruikersruimten en op de eigen locatie. We
zochten leden gevraagd en ongevraagd op en probeerden op afspraak te werken. We brengen de volgende
onderverdeling in onze activiteiten aan:

Individuele belangenbehartiging

Individuele belangenbehartiging
Onze individuele belangenbehartiging valt te onderscheiden in
klachtbehandeling en cliëntondersteuning. De MDHG tracht de
collectieve belangen te behartigen, maar de praktijk wijst uit dat
er vooral veel tijd gaat zitten in de individuele belangenbehartiging. Veel van onze leden mogen formeel dan wel in zorg zijn
ondergebracht, toch blijkt er geregeld een gapend gat te zitten
tussen de straatscene en de veilige kantoormuren van de hulpverlening. Met onze straatkennis en goede netwerkcontacten zijn
we vaak in staat deze kloof te dichten. Waar mogelijk zoeken we
samen met de betrokkenen naar de oplossing voor een gerezen
probleem.

Themabijeenkomsten

Klachtbehandeling: bemiddelen, opheldering vragen, ondersteunen van cliënten bij (klachten)procedures, samen met cliënten
klachten indienen.

Cliëntenraden

Ons streven is niet zoveel mogelijk klachten in te dienen bij de
betrokken instellingen, maar dit juist te voorkomen. Dit kan
alleen als de clientèle serieus wordt genomen en er bereidheid
is naar kritiek te luisteren. Tot ons genoegen merkten we dat in
2007 meer dan voorheen met onze leden in plaats van over onze
leden werd gesproken.

Veldwerk en onderzoek
Communicatie en voorlichting
Overlegvormen

Desalniettemin viel er ook in 2007 nog genoeg te klagen. Dit leidde
lang niet altijd tot indiening van formele klachten. Veel klagers
zijn al tevreden wanneer er naar hun klacht geluisterd wordt; een
aantal klagers vreest dat wanneer zij tot een klachtprocedure overgaan dit hun belangen zal schaden; sommige klagers zijn verbitterd en vermoeden dat er met hun klacht toch niets gebeurt.

Over de politie ontvingen we slechts 4 officiële klachten, maar
de onvrede was groot. Het vooral te pas en te onpas zich moeten
legitimeren zette veel kwaad bloed. Veel van onze leden hadden
het gevoel dat zij door jonge agenten gebruikt werden om te
oefenen op het bonnen schrijven en om de bonnenquota’s te
halen. Zo kreeg een aantal personen bekeuringen wegens het
‘zitten op een monument’. Of voor ‘het zich zonder redelijk doel
ophouden’. En we merkten dat het in overlastgebieden mogelijk
was twee naast elkaar staande personen te beboeten wegens
‘samenscholing’.
De vier officiële klagers zijn allen uitgenodigd voor een bemiddelingsgesprek. Een klager durfde helaas niet op dit gesprek
te verschijnen, aangezien hij nog boetes had open staan. De
klachtbemiddelaar kon niet beloven dat klager na afloop van het
gesprek niet meteen door de dienstdoende agenten zou worden
aangehouden om deze boetes uit te zitten.
Na de aanwijzing in oktober van overlastgebied ‘Hortusplantsoen’ en de hierop volgende strenge handhaving, dienden 14
personen met onze hulp een bezwaarschrift in tegen het in hun
ogen onterechte uitgereikte Hortusverwijderingsbevel. En 7
personen dienden een bezwaarschrift in tegen een gebiedsontzegging in overlastgebied ‘Centrum’.
Maar de bezwaarschriftencommissie oordeelde dat al deze bezwaren ongegrond waren.
Ondanks deze teleurstelling waren toch nog drie MDHG leden
bereid om tijdens de commissie AZ vergadering in te spreken
over het dijkverbod en AT5 te woord te staan over de hernieuwde
uitbreiding van de gebiedsverboden.

Over de GGD wordt traditioneel veel geklaagd. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat veel MDHGleden afhankelijk van de GGD
zijn voor hun dagelijkse portie methadon. De meeste klachten (9)
hadden betrekking op ongewenste wijzigingen in het behandelplan.
De MDHG hielp dan ook met het opvragen van behandelplannen die er vaak(hoewel wettelijk verplicht) niet bleken te zijn.
De GGD heeft inmiddels aan haar cliëntenraad (CAR MMGZ)
toegezegd in 2008 aan te vangen met het opstellen van behandelplannen voor al haar patiënten.
Ook in 2007 werd er slechts 1 klacht over de FIBU ingediend,
hoewel er nog steeds veel gemopperd werd over onduidelijke
betalingsoverzichten en gebrekkige dienstverlening bij schuldsanering. Tot veler genoegen kwamen eind maart twee FIBUmedewerkers naar de MDHG om aan geïnteresseerden tekst en uitleg
te geven over de werkwijze van deze dienst.
De overige klachten waren voornamelijk bejegeningsklachten.
Gelukkig zien we dat in 2007 steeds meer instellingen hier
serieus op ingaan. Door middel van tevredenheidsonderzoeken,
trainingen voor medewerkers en door het opzetten of beter
ondersteunen en faciliteren van de eigen cliëntenraden.
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Op verschillende manieren konden we onze bezoekers bijstaan.
Vooral onze laagdrempelige internettoegang en belmogelijkheid werd zeer gewaardeerd. Veel leden konden zo gemakkelijk
op eigen kracht hun zaken afhandelen. Toch was niet iedereen
compleet zelfredzaam.
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Het bleek voor veel van onze bezoekers ingewikkeld om zelfstandig aan alle eisen voor het verkrijgen en behouden van een
uitkering te voldoen. En het vinden van een slaapplaats bleek ook
niet zo gemakkelijk. Wat ons opviel was dat veel van de gevraagde
en geleverde ondersteuning eigenlijk door de eigen mentor/begeleider van de cliënt gedaan zou kunnen worden. Waarom gingen
onze bezoekers voor hulp niet naar de eigen hulpverlener? We liepen wederom tegen het fenomeen aan dat Support formeel niet
meer bestond, maar dat de Supportwerkwijze nog wel gehanteerd
wordt. Met de bijbehorende soms lastig bereikbare of aanspreekbare mentoren. En met de daarmee samenhangende moeizame
aanmelding voor gebruikersruimten en nachtopvang. Voor snelle
en noodzakelijke hulpverlening konden we in de zomer van 2007
wel plots aankloppen bij de veldwerkers van Streetcornerwork en
Vangnet en Advies.
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Themabijeenkomsten
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Cliëntenpanels: De MDHG organiseert voorlichtings- en discussiebijeenkomsten tussen ervaringsdeskundigen en belanghebbenden over actuele maatschappelijke thema’s.
In 2007 waren er discussiebijeenkomsten over de dijkverboden,
over de FIBU, over de kliniek voor duurzaam verblijf Beilen, over
de nachtopvang en over afkicken met Naltrexon:
-twee ambtenaren van de dienst Openbare Orde en Veiligheid
hebben vragen beantwoord, uitleg gegeven en vragen gesteld aan
genodigden over de gebiedsverboden.
-twee medewerkers van de FIBU hebben twee uur lang alle mogelijke en onmogelijke vragen over de FIBU beantwoord. En met een
aantal bezoekers een vervolgafspraak gemaakt.
-een teamleider van de Regenboog en een teamleider van HVOquerido waren een middag bereid uitleg te geven over de huidige
nachtopvang en over de werkwijze van het instroomhuis.
-onder begeleiding van een psychiater is gediscussieerd over de
longstay kliniek in Beilen, Drenthe.
- een medewerker van Iriszorg verzorgde een avondvullend programma over de voor-en nadelen van het afkicken met Naltrexon.

Schrijfclub BaseMail: Elke week schreven vrienden en bekenden
uit de scene onder begeleiding van een vrijwilliger een brief of
kaart naar gedetineerde druggebruikers. Gemiddeld 20 kaarten
per week.
Vrouwenmiddag: Een wekelijks bijpraatmiddag met lunch, massage en kapster voor druggebruikende vrouwen. Gemiddeld 6
vrouwen per middag,48 dagdelen van drie uur.

Daarnaast hielden we in april een drukbezochte inhoudelijke
ledenvergadering met als thema ‘drugs en overlast’ . Na uitgebreide discussie met de wethouder zorg, Wallenbewoners en de
districtscommissaris, droegen de leden het MDHG bestuur op
voortvarend te werken aan de uitvoer van de aangenomen resolutie (zie bijlage).
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Cliëntenraden
Door middel van inzet van onze eigen leden versterkt de MDHG
de cliëntenraden van de relevante instellingen. We ondersteunen
en scholen onze deelnemers in de diverse raden en stimuleren
cross-overcontacten.

Veldwerk en onderzoek
-

-
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-

Onder voorzitterschap van de MDHG en het BADT kwam in
april 2007 eindelijk de Regenboog/ Amoc cliëntenraad van
de grond. De MDHG en het BADT verzorgden de agenda &
notulen en motiveerden inloopbezoekers tot deelname aan
locatieraden. Maandelijks bespraken de vertegenwoordigers
van de diverse Regenboogvoorzieningen problemen en
ontwikkelingen en overlegden ze met de Regenboogdirectie.
Drie MDHG leden zaten in de Cliënten Advies Raad MGGZ.
Onder andere met de directie besproken punten: het klanttevredenheidsonderzoek, de implementering van de hieruit
voortvloeiende aanbevelingen, privacybeleid, dossiers en
behandelplannen, uitwerking klachtprocedures in de praktijk,
heroïneverstrekking met verplichte methadonbehandeling,
mogelijkheden tot methadonverstrekking buiten de eigen
polikliniek, ISD.

-

MDHG leden praatten mee tijdens de BADT lunchbijeenkomsten.

-

Een MDHGvrijwilliger nam deel aan de cliëntenraad
Streetcornerwork Zuidoost.

-

MDHG leden namen deel aan diverse G4overlegvormen vanuit
cliëntperspectief.
De MDHG onderhield contact met de HVO cliëntenraad.
In de Leger des Heils cliëntenraad nam een vrijwilliger van
MDHG plaats.
Ook werd er wederom contact gezocht met de net gefuseerde
Jellinek/Mentrum cliëntenraad. Een MDHGmedewerker werd
uitgenodigd de bijeenkomsten bij te wonen als toehoorder.

-

Voor de notitie van Marieke van Doorninck ‘Kafka in de zorg’
droegen we casussen aan.

In 2007 werd er door een keur van onderzoekers en politici gretig
gebruik gemaakt van onze kennis.

-

We spraken met onderzoeksburo Janssen en Jansen over het
dijkverbod.

-

Op het Nederlands Sociaal Forum waren we gastspreker bij de
workshop identificatieplicht.

-

We spraken met de B&A groep voor hun Quick Scan
tippeloverlast.

-

Voor het onderzoek dat Regioplan deed naar de effectiviteit
van het dijkverbod leverden we respondenten en gingen we
samen met de onderzoekers op stadswandeling.

-

Twee MDHG medewerkers werkten mee aan het overleg
Richtlijn Opiaatonderhouds behandeling(RIOB).

Een opsomming:
-

-

-

-

door Shering & Plough georganiseerde informatiebijeenkomst
‘opiaatverslaving in Nederland’.

De MDHG medewerkers en vrijwilligers gaan de straat op en de
instellingen langs om de kwaliteit van dienstverlening en ontwikkelingen in de scene te volgen. Onze bevindingen rapporteren wij
aan de instellingen en de beleidsinstanties.

De Volksbond had een cliëntenraad in oprichting. De MDHG
tracht in 2008 haar leden in deze raad te positioneren.
De MDHG overlegde met de directie van PI Havenstraat over
de (on)mogelijkheden van een goed werkende Gedetineerden
Commissie(GEDECO) en de rol die wij daarin wensen te spelen.

-

De MDHG had overleg met de cliëntenraad in oprichting van
de Kliniek voor Duurzaam verblijf te Beilen. We wilden weten
of en zo ja hoe we een rol van betekenis kunnen vervullen in
deze cliëntenraad.

-

-

Voor het klanttevredenheidsonderzoek interviewden twee
GGD onderzoekers op locatie acht door de MDHG
aangeleverde respondenten.
We spraken met HVA studenten over hun onderzoek naar
methadongebruik en leverden hen ervaringsdeskundigen die
over hun methadongebruik wilden vertellen.
Egbert Tellegen interviewde ons voor zijn boek ‘het utopisme
van de drugsbestrijding’.
We waren gastspreker op de VU voor de cursus ‘drugs en
verslaving’.

-

We spraken met Wytske Versteeg over drugs en dakloosheid
voor haar boek ‘Dit is geen dakloze’.

-

We leverden ervaringsdeskundigen aan Shering & Plough om
te discussiëren over buprenorfine en we namen deel aan de

Daarnaast enquêteerden we zelf 73 druggebruikers in het
centrum van Amsterdam over overlast en gebiedsverboden (zie
bijlage). De uitkomsten van deze enquête boden we aan aan de
commissie AZ en de commissie zorg.
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Overzicht on

Communicatie en voorlichting
De MDHG weet als eerste wat er speelt op straat en deelt haar kennis graag met anderen. Het naar voren brengen van het gebruikersperspectief doen we op zoveel mogelijk manieren; via onze
website, MAP-NL, Spuit 11, contacten met media, via voorlichtingen aan Nederlandse en buitenlandse belangstellenden en via
vele overlegvormen en netwerkcontacten.

www.mdhg.nl &
Media Awareness Project (MAP-NL):
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MAP-NL biedt door middel van gratis verzonden artikelen over
drugs en drugsbeleid aan MAP-NL abonnees inzicht in de wijze
waarop de media verslag doet over het drugsbeleid. Dit door
vrijwilligersgedraaide project voorzag 130 mensen van actuele
informatie. Het betrof 1598 artikelen. Het bleek helaas echter ook
in 2007 zeer moeilijk vrijwilligers te vinden die in staat zijn de
website te beheren en deze up to date te maken en te houden.

Spuit 11:
Ons eigen anarchistische opinieblad voor iedereen die met drugsgebruik en -beleid te maken heeft verscheen dit jaar door tijd en
geldgebrek 0 keer. In 2008 bezinnen we ons op mogelijkheden om
dit unieke blad toch geregelder te laten verschijnen.

Voorlichting aan groepen:
Regelmatig komen vooral uit het buitenland verzoeken om vanuit onze visie toelichting op het Amsterdams drugsbeleid te geven, of om met oudgediende druggebruikers te kunnen spreken.
Of om met eigen ogen een 30 jaar oude drugusers interest group
te kunnen zien en onze werkwijze toegelicht te krijgen.

Het gaat daarbij om mensen in opleiding of werkzaam bij maatschappelijke organisaties, in de politiek, wetenschap of gezondheidszorg. Vooral ons mission statement: legalisatie, emancipatie, acceptatie en normalisatie van drugs en druggebruikers leidt
vaak tot geanimeerde discussie, en soms zelfs tot een verruiming
van inzichten.
In 2007 ontvingen we groepen uit de Oekraïne, Wit Rusland, België, Duitsland, Slovenië, Denemarken, Noorwegen en Frankrijk.
Uit Nederland kregen we in het kader van de cursus Drugs en
Verslaving 5 keer een groep gezondheidwetenschappers op
bezoek. Maar ook twee maal een groep vrijwilligers en stagiaires
van stichting de Regenboog, die zich de sociale kaart van Amsterdam eigen moesten maken. Onze buurtregisseur kwam een
aantal malen langs met agenten in opleiding, om hen met de
andere kant van drugs en druggebruikers kennis te laten maken.
En er werd voorlichting gegeven aan studenten uit Tilburg, de
UVA en de HvA
In 2007 registreerden we 23 ontvangsten van groepen.
Daarnaast werden we regelmatig gevraagd deel te nemen aan
paneldiscussies. Zo aten we samen met OGGZ cliënten en politie
van bureau Koninginneweg soep. Al etend bespraken we de boeteproblematiek. En tijdens de Legalize drugsinfotoer bemanden
we een informatiestand. En we deden mee aan de paneldiscussie
naar aanleiding van de junkbabydolldropping, een kunstproject
waarbij porseleinen poppen, gemaakt door druggebruikende
vrouwen, onder andere door MDHG leden tijdens een dropping
door heel Amsterdam werden neergelegd. foto

s bekende m

Media:
Over media aandacht hadden we ook in 2007 niet te klagen. We
kregen aandacht van zowel pers, radio als televisie over een veelheid aan druggerelateerde onderwerpen. Zo
ging ons 30 jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij. Maar ook
onze ludieke brievenbusactie tijdens daklozendag genereerde
veel mediaspin. Foto Wat opviel
was het groot aantal malen dat
we door redacties van diverse
omroepen en bladen werden
gebeld om ‘ervaringsdeskundigen’ te leveren voor human
interest verhalen.
De MDHG als castingbureau.
En onze leden als acteurs. Zolang ons niet gevraagd werd:
“Hebben jullie nog een junk
in de aanbieding’’, voldeden
wij graag aan dit verzoek.
(Artikel metro)
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Overlegvormen
Ook in 2007 namen MDHG vertegenwoordigers deel aan vele vormen van overleg. Naast onze al genoemde toegenomen participatie in allerlei cliëntenraden, hadden we overleg met:

Bewoners/begeleidingscommissies
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Bewonersraad De Halve Wereld is een bewonersvereniging die
zelf een aantal woningcomplexen van Ymere gelegen tussen
Waterlooplein en Nieuwe Herengracht beheert. Half 2007 was
de bewonersraad gealarmeerd over de toenemende hoeveelheid
druggebruikers en alcoholisten die zich in het parkje naast het
complex bevonden. We zijn twee keer in gesprek geweest over
oorzaken en mogelijke oplossingen voor deze situatie.
Princehof begeleidingscommissie: begeleidingscommissie waar
de MDHG het gebruikersperspectief belicht. In 2007 hebben we
voorgesteld een afgevaardigde van de bezoekers van de Princehof
zelf plaats te laten nemen in deze commissie. Op verzoek (bij voor
druggebruikers relevante thema’s) woont deze afgevaardigde de
commissievergadering bij.
MSU/PNP begeleidingscommissie:sinds eind 2006 neemt de
MDHG ook in deze commissie plaats,maar omwonenden hebben
tot op heden nauwelijks klachten.

Ervaringsdeskundigen
BADT: het BADT is een platform waarin de belangen van daklozen worden behartigd. BADT en MDHG werkten in 2007 in toenemende mate samen. Ondanks dat onze doelgroepen verschillend
zijn is er vaak overlap in problematiek, een groot aantal druggebruikers is immers dak- of struikloos.
ENCOD: Europese koepelorganisatie van Europese gebruikersor-

ganisaties. De MDHG is lid en heeft regelmatig contact met de
Europese zusterorganisaties.
BONJO: de MDHG is lid van BONJO (Belangenoverleg NietJustitiegebonden Organisaties) en zoekt samen met BONJO naar
wegen om druggebruikende gedetineerden na detentie een goede
start te bieden. Zo heeft de MDHG het idee aangeleverd voor de
ontwikkeling van het project ‘Huisbewaring’. Dit is een project
om via huisbewaarderschap gedetineerden hun woning te laten
behouden.
Platform COMO: Centraal Overleg Maatschappelijke Opvang. Dit
is een maandelijkse bijeenkomst van cliëntenraden, straatadvocaten en belangenbehartigers uit de G4.

Drugsbeleiddeskundigen
Stichting Drugsbeleid: De talrijke bestuursleden en adviseurs
van SDB beschikken over uitgebreide netwerken en worden door
beleidsmakers veelvuldig geconsulteerd. MDHG heeft binnen het
bestuur van SDB een adviserende rol.
TNI: Trans National Institute. Onderzoeksinstituut dat internationaal onderzoek doet naar drugsproductie en drugsgebruik.
TNI organiseert themabijeenkomsten over drugsbeleid en nodigt
gastsprekers uit.
Legalize: De MDHG werkte mee aan het War on Drugsjournaal.
Monitoringsoverleg: Bijeenkomst van veldwerkers en ervaringsdeskundigen. Doel is een goed beeld te kunnen presenteren van
trends en ontwikkelingen in de gebruikerswereld. Dit kunnen
ontwikkelingen zijn op de straatdrugsmarkt, maar ook in de
hulpverlening.

Gemeente
Pilot WMO overleg:een overleg van DMO met cliëntenorganisaties
over de pilot WMO. Lunchbijeenkomst Maatschappelijke Opvang:
lunchbijeenkomst georganiseerd door DZS om het plan van aanpak te bespreken.

Instellingen

overlastgebied. Na dit overleg kreeg de MDHG een permanente
corridor voor haar leden.
Naast deze overlegvormen spraken we nog in op bij verschillende
gemeentelijke commissievergaderingen over een veelheid aan
onderwerpen.

POA-overleg: regelmatig overleg van MDHG en BADT met
HVO-Querido, Volksbond, Leger des Heils en Regenboog, om de
klachten en ideeën van hun clientèle naar deze instellingen terug
te koppelen.

Netwerkcontacten
Elke week voerden we wel overleg met individuele vertegenwoordigers van instellingen in Amsterdam, zoals politie, DWI, GGD,
Jellinek, Leger des Heils, Regenboog, Streetcornerwork, HVO-Querido, enzovoorts, enzovoorts.
Opvallend veel gemeenteraadsleden wisten de weg naar de MDHG
te vinden, we ontvingen vertegenwoordigers van VVD, Groen
Links, SP, D’66 en PVDA.
In deze contacten trachtten we het gebruikersperspectief te
belichten en gestructureerde en genuanceerde oplossingen aan te
dragen. Dit vanuit onze kennis van de straat, van
drugs en van druggebruikers. Veel besproken onderwerpen:
gebiedsverboden, WMO, drugsoverlast, toegang tot gebruikersruimten, instroomhuis.
We spraken ook met burgemeester Cohen over de uitbreiding
van overlastgebied centrum en de ligging van de MDHG in het
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Aandachtspunten
Dijkverbod
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Druggebruikers tonen zich al jaren de ideale proefkonijnen voor
de overheid om nieuwe wet en regelgeving op uit te testen. Zij
waren de eersten waar het preventief fouilleren op werd uitgeprobeerd, maakten direct zonder pardon kennis met de identificatieplicht, mochten verplicht afkicken met de SOV en vervolgens
werden ze vooroordeeld tot de daaruit voortkomende ISD, ze
werden verplaatst naar longstayklinieken, aangepakt met de
zogenaamde de APV veelplegersaanpak, werden met zijn zessen
op een cel geplaatst.
En vanaf de lokale invoering van drugsnoodgebied Zeedijk en
het bijbehorende dijkverbod in de jaren tachtig verspreidde de
overlast en gebiedsverbodenaanpak zich als een olievlek over
Amsterdam.
Het principe van het dijkverbod is simpel; indien binnen een door
de burgemeester aangewezen overlastgebied de politie vindt dat
een persoon een APV overtreding begaat, dan krijgt deze persoon
een gebiedsontzegging voor dit betreffende gebied. Tenminste,
mits de politie deze persoon als druggebruiker of dakloze aanmerkt. Mensen die aannemelijk weten te maken dat zij toerist of
brave burger zijn krijgen geen gebiedsontzegging.
Na drie keer een 24 uursverbod te hebben gekregen, volgt een twee
weken gebiedsontzegging, na vier keer een maand ontzegging en
na vijf keer een overtreding volgt een driemaand ontzegging.
Per 1 april 2006 werden de drugsoverlastgebieden centrum en
de drugsoverlastgebieden Zuidoost verbonden, waardoor zowel
centrum als zuidoost bestempeld waren tot een groot aaneenge-

sloten overlastgebied.
Waar we voor waarschuwden gebeurde: de scene fragmentariseerde, werd steeds ‘mobieler’ en er ontstonden nieuwe
plekken waar gescoord en gehosseld werd, met name aan de
randen van de overlastgebieden. Een gedeelte van de scene verplaatste zich naar het Oosterpark en naar de Transvaalbuurt.
Ook stadsdeel Westerpark beleefde een toename van het aantal dealers en gebruikers. Maar vooral het tot dusverre onopgemerkte niemandsland tussen Waterlooplein en Weesperplein
werd langzaamaan een waar toevluchtsoord voor alcoholisten,
druggebruikers, blowende hangjongeren en kruimeldealers.
In het postzegelparkje naast de Hermitage waar normaliter alleen toevallige passanten en hondenbezitters doorheen liepen,
bruiste het plots van de illegale activiteiten.
Dit bleef niet onopgemerkt. Per 11 juli kreeg Amsterdam er
wederom een overlastgebied bij: overlastgebied Hortusplantsoen. Bij wijze van experiment was de aanwijzing van dit
gebied tijdelijk, namelijk voor een periode van drie maanden.
Binnen deze periode hoopten politie en hulpverlening de
overlastgevers in beeld te krijgen en deze of strafrechterlijk
te vervolgen of een concreet hulpaanbod te kunnen doen.
Het gevolg was dat na een aantal gecombineerde acties van
politie, GGD en DWI het overlastparkje weer als vanouds het
domein was van hondenuitlaters, verdwaalde toeristen en nog
een paar hangjongeren. De druggebruikers en kruimeldealers
waren met succes verjaagd. Opnieuw moesten ze op zoek; op
zoek naar plekken om te kunnen scoren, op zoek naar een
beetje rust, een beetje veiligheid en een beetje gezelligheid.
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Voor de burgemeester was het experiment geslaagd. Maar hij
constateerde wel dat:

“uit de evaluatie verwijderingsbevelen 2007
tevens blijkt dat op sommige plekken sprake is
van verplaatsing van de overlast direct aan de
rand van het overlastgebied;’’
en:

19

‘’dat voorts is gebleken dat door de afbakening
van het overlastgebied Centrum zoals dat
gehanteerd is, handhavingsproblemen zijn
ontstaan doordat niet sprake is van een logisch
samengesteld gebied met duidelijk grenzen
en dat voorts door deze grenzen onduidelijkheid bestaat bij de verwijderde over de exacte
afbakening van het gebied; dat om in deze
verplaatsingseffecten en onduidelijkheid voor de
verwijderde te voorzien is gekozen voor een
gebiedsafbakening waarbij zoveel mogelijk
sprake is van een waterscheiding;’’
Zodoende werd per 11 oktober het gehele centrum van Amsterdam bestempeld tot een groot overlastgebied. Opeens bevond het
grootste deel van de laagdrempelige zorg en aanmelding zich in
dit gebied.
Net zoals de Stopera, de wetswinkel, de centrale openbare bibliotheek en de MDHG. Zoals gezegd werd ons na overleg met de

burgemeester een permanente corridor voor onze leden verleend.
Gelukkig. Maar dit biedt geen structurele oplossing. Er zijn nog
steeds geen voorzieningen met een vorm van gecontroleerd
huisdealerschap, het opjaagbeleid met bijbehorend waterbedeffect gaat gewoon door. We voorzien dan ook de vorming van weer
nieuwe drugsconcentratiegebieden...

Veel ingezett
e APV ar tike
len om onze
leden te bebo
eten of te weg
te jagen:
Artikel 2.1
Samenscholi
ng
Artikel 2.2
Openlijk ge
br uik en hand
Artikel 2.6 a
el
Aanwijzing
overlastgebi
Artikel 2.6b
ed
Verblijfsverbo
d
Artikel 2.8
Hinderlijk ge
br uik van dr
of softdr ugs
ank
Artikel 2.17
Aanbieden va
n diensten op
of aan de weg
Artikel 2.19
Hinderlijk ge
drag in of
bij gebouwen
Artikel 2.8
Slapen op of
aan de weg
Artikel 2.28
Bedelarij
Bij bekeurin
g op grond va
n
ar tikel 2.1 2.
2 & 2.19 kan
ook een
verwijdering
sbevel uitger
eikt worden

vr
Rechter spreekt ‘straatfotograaf ’

door de redactie
vr 26 okt 2007
￼
‘straatfotograaf’ Theo Niekus
thoff heeft vrijdag de Amsterdamse
Wes
J.
er
echt
tonr
Kan
M
RDA
STE
AM
dening (APV)
de Algemeen Plaatselijke Politieveror
vrijgesproken van het overtreden van
waren met elkaar eens dat de
ier
offic
en
hter
praak gevorderd. Rec
vrijs
de
had
s
Heu
J.
itie
just
van
cier
Offi
weliswaar op 20 juni in dat portiek
hadden geslingerd. De fotograaf had
bon
de
op
chte
onre
ten
kus
Nie
tie
poli
geweest.
gestaan, maar hinderlijk was hij niet
agenten werd aangesproken op
ens zijn werk stond te doen, door drie
inzi
s
zijn
hij
ijl
terw
kus,
Nie
dat
feit
Het
n. Maar daarover gíng de zaak hehem in het verkeerde keelgat geschote
was
iek,
port
dat
in
heid
ezig
aanw
zijn
de zich op het overtreden van de
ier als de rechter. De zaak concentreer
offic
de
el
zow
rden
ulee
stip
,
niet
aal
lem
die de gemeente heeft bestempeld
maakt deel uit van een zone in de stad
Dam
de
rond
en
op
ied
geb
het
:
APV
oorbeeld, de straathandel in drugs de
taak de overlast te beperken en, bijv
tot
t
heef
tie
poli
De
’.
bied
dge
‘noo
tot
kop in te drukken.
summier te antwoorden
lemen te hebben gebracht door slechts
prob
de
in
ral
voo
zelf
zich
lijkt
kus
Nie
g zich hardop af of
deed. Ik sta hier. Rechter Westhoff vroe
daar
hij
wat
ten
agen
de
van
g
vraa
de
op
t gezegd dat hij aan het
was geweest en waarom hij niet heef
oord
antw
uaat
adeq
zo’n
wel
nou
dat
kunnen tonen van een
bekeuringen: eentje wegens het niet
e
twe
g
kree
kus
Nie
.
was
eren
graf
foto
APV-overtreding.
identiteitsbewijs en eentje wegens zijn
len van zijn cliënt wél
de verontwaardiging over de lotgeval
zich
kon
eld
gev
Hen
J.
t
ocaa
adv
kus’
Nie
dheden gebruiken om
ds vaker voor dat agenten hun bevoeg
stee
hem
ens
volg
t
kom
Het
.
llen
rste
voo
Niekus komt de vrije
wekkend, aldus de raadsman. Volgens
Zorg
.
tten
bele
te
k
wer
het
en
graf
foto
den, steeds vaker in een
ens hem een traditie heeft hoog te hou
volg
nd
erla
Ned
r
waa
,
afie
togr
atfo
stra
kwaad daglicht te staan.
De Telegraaf

20

21

Longstay Drenthe

30 jarig bestaan

Na felle bewonersprotesten in 2006 zowel in Hooghalen als in Beilen, werd in februari 2007 de Kliniek voor Duurzaam Verblijf in
Beilen geopend. De longstayvoorziening is bedoeld voor Amsterdamse en Rotterdamse drugsgebruikende psychiatrisch patiënten
die een rechterlijke machtiging opgelegd hebben gekregen, of
binnen de Inrichting Stelselmatige Daders zitten, maar die niet
behandeld worden. Via de GGD leveren Amsterdam en Rotterdam
bewoners voor de longstay voorziening aan.
De Amsterdamse GGD selecteert ‘Beilenswaardige’ personen
binnen de ISD. De rechter wordt dan gevraagd de ISD-maatregel
op te heffen en om te zetten in een rechterlijke machtiging. De
Rotterdamse GGD levert Beilen overlastgevende gebruikers aan
die door de instellingen voor verslavingszorg en psychiatrie niet
kunnen worden gehanteerd en op straat leven.

In 2007 bestond de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
dertig jaar. Opgericht als Medisch-sociale Dienst Heroine Gebruikers in 1977, ontwikkelde de vereniging zich van denktank naar
vakbond. Vernieuwende en soms levensreddende concepten zoals
spuitomruil werden in de kraamkamer van de MDHG geboren.
Toch was het met gemengde gevoelens dat we op ons jubileum
terugkeken. Van het ideaal van de oprichter van de MDHG, dokter
Johan Riemens, om drugs en druggebruik te decriminaliseren
en om druggebruikers in de samenleving te accepteren waren
we nog steeds mijlenver verwijderd. Reden tot feest hadden we
niet. Maar ook geen reden tot spijt. Om toch stil te staan bij ons
dertigjarig bestaan organiseerden we een symposium en gaven
we een boekje uit.

Vanuit de MDHG vinden we het bijzonder spijtig te moeten
constateren dat zelfs psychiatrisch patiënten tot de ISD-maatregel
worden veroordeeld. Of te bemerken dat gesloten afdelingen hun
lastige patiënten liever kwijt dan rijk zijn, waardoor ze dan weer
in de ISD terecht komen. Want nu is het gevolg dat juist deze
personen naar het verre Beilen gestuurd worden, waar het alleen
al door de grote afstand zeer moeilijk is het contact met het
thuisfront te onderhouden.
Daarnaast hebben we twijfel aan het nut van de afgedwongen abstinentie binnen een gesloten setting. Vanuit onze ervaring weten
we dat deze geforceerde onthouding de hopelijke terugkeer naar
het maatschappelijk leven niet vergemakkelijkt. Maar misschien
willen de verantwoordelijke politici dat diep in hun hart ook niet.
Wegsluiten is wel zo makkelijk.

De bezwaren tegen de longstay-voorziening weerhielden ons er
niet van in 2007 contact te zoeken met de betrokken partners.
We wilden nagaan of en hoe we iets kunnen betekenen voor de
bewoners, we wilden deelnemen in de begeleidingscommissie in
Amsterdam en we wilden betrokken worden bij het te ontwikkelen onderzoek naar het nut en effectiviteit van de voorziening.
We reisden vier keer naar Beilen af, spraken met de directie en de
cliëntenraad in wording, we overlegden met onze collega belangenbehartigers van het Basisberaad te Rotterdam en we spraken
met de wethouder en de GGD-directie te Amsterdam. Onze
inspanningen leidden ertoe dat we in 2008 betrokken worden
bij het te ontwikkelen onderzoek naar nut en noodzaak van de
voorziening en dat we in de gelegenheid zijn gesteld de ontwikkelingen binnen de kliniek voor duurzaam verblijf van dichtbij
kritisch te volgen.

In ons symposium “drugs, toen nu en straks” discussieerden
verschillende soorten deskundigen en een goed gevulde zaal over
nut en onnut van het huidig drugsbeleid, keken we terug op het
verleden en blikten we vooruit.
In ons boekje “30 jaar scoren, 30 jaar drugscene, 30 jaar MDHG”
schetsten we aan de hand van persoonlijke verhalen van betrokkenen een beeld van de Amsterdamse drugsscene en onze rol
daarin.
Al hebben we geen ambities in die richting, we vermoeden dat
we nog vele jaren mee moeten draaien, zolang de opiumwet niet
vervangen is door de warenwet.
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