
Mondelinge vragen voor de raad van 22 september

Het dorp Poortugaal is sinds mensenheugenis gewend aan de aanwezigheid in de openbare 
ruimte van bewoners van het plaatselijke psychiatrische ziekenhuis. Maar dit verandert. De 
afgelopen jaren maakten de vertrouwde psychiatrische patiënten plaats voor haveloze 
verslaafden. In het Delta Psychiatrisch Centrum worden tegenwoordig dakloze verslaafden 
uit de gehele regio geplaatst. Deze mensen zien er vaak vies en onverzorgd uit, vertonen 
onberekenbaar en agressief gedrag en vallen soms letterlijk om. Ze kopen en drinken 
alcohol in het dorpscentrum. Dit veroorzaakt overlast voor winkeliers en geeft een onveilig 
gevoel bij inwoners. De NAP vindt dat het tijd is om hier iets aan te doen.

Op 10 september stond het volgende artikel in De Botlek:

http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3030101

Dit artikel beschrijft een rechtszaak tegen een gewelddadige patiënt die bijna een 
verpleegkundige vermoordde. Desondanks mocht hij weer de straat op. De verpleegkundige, 
die in de buurt woont, durfde niet meer naar buiten. De NAP vindt dit een onacceptabele 
situatie.

De burgemeester van Albrandswaard is verantwoordelijk voor de openbare orde in de 
gemeente. De fractie van de NAP wil weten wat hij doet voor de rust en veiligheid in 
Poortugaal.

Vragen

1. Welke maatregelen worden er getroffen om de bevolking van Poortugaal te beschermen 
tegen gewelddadige personen? Wat is hiervan het resultaat?

2. Hoe vaak wordt het verbod op het gebruik van alcohol in de openbare ruimte in 
Poortugaal gehandhaafd? Hoe is het mogelijk dat er nog dagelijks mensen bier zitten te 
drinken in het centrum van Poortugaal?

3. Was de burgemeester op de hoogte van bovenstaand incident?



Zo nee, waarom niet?

Zo ja, wat heeft hij gedaan om deze geweldpleger uit de openbare ruimte te weren?

4. Gebruikt de burgemeester het gebiedsverbod om gewelddadige personen te weren uit 
straten en wijken? Is hij bereid om dit middel in te zetten en te handhaven?


