
,,Door het CDA is dit slechte besluit
destijds zeer betreurd’’, stelt CDA-
fractievoorzitter Eibertjan van Blit-
terswijk dinsdagavond. De politie
ondervindt de problemen ’aan den
lijve’ en diverse inwoners hebben
zich ’gefrustreerd’ gemeld.

Doordat de Oegstgeestse gemeen-
teraad geen verbod heeft ingesteld
op het openbaar gebruik van soft-

drugs, mogen wijkagenten hier niet
op handhaven en kunnen ze het ge-
sprek over drugsgebruik met voor-
namelijk jonge inwoners minder
makkelijk aangaan, stellen burge-
meester en wethouders.

Bovendien hebben omliggende
gemeenten zoals Leiden dit verbod
wél, waardoor wijkagenten ’in en-
kele situaties’ horen dat de gebrui-
ker in Oegstgeest is, omdat het in
Leiden niet mag. ,,Als men openlijk
drugs wil gebruiken dan moet men
naar Oegstgeest’’, bekritiseert Van
Blitterswijk de situatie in het dorp.

Eigen schuld
Die situatie is door de raad zelf ver-
oorzaakt. In november 2020 lag de
tekst van de ’algemene plaatselijke
verordening’ (APV) op tafel. Met dit
document kunnen gemeenten soft-

drugsgebruik verbieden, ook al is
dat landelijk middels de Opiumwet
toegestaan.

In de APV van 2020, naar het mo-
del van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG), stond dat
het openlijk gebruik van soft- én
harddrugs verboden is. Maar de
Oegstgeester raadsleden hebben die
tekst gewijzigd zodat gebruik van
softdrugs, zoals wiet en hasj, in de
openbare ruimte wel is toegestaan.
Op lachgas, dat nog niet geclassifi-
ceerd is als softdrug, kan de ge-
meente alleen handhaven als het ge-
bruik ervan overlast of hinder ver-
oorzaakt.

Lachgasverbod
In juli in 2021 heeft het OM ervoor
gezorgd dat gemeenten ook kunnen
handhaven op lachgasgebruik zon-
der overlast en hinder. Ware het niet
dat deze toevoeging is gebaseerd op
de oorspronkelijke tekst van de

VNG, die Oegstgeest heeft gewij-
zigd. In de groene gemeente is er
daardoor niets veranderd. Ook wan-
neer het landelijke verbod op lach-
gas per 1 januari 2023 ingaat, gaat
dat voor Oegstgeest niet op. De ’on-
duidelijke formulering’ in de veror-
dening blijft handhaving in de weg
staan.

,,Het is een probleem, ook voor de
verkeersveiligheid’’, stelt wethou-
der Tim van Tongeren (PrO) dins-
dagavond. ,,Op verschillende par-
keerplaatsen in Oegstgeest laten
jongelui zich vol lopen met grote
hoeveelheden lachgas.’’ Die jongelui
rijden vanuit omliggende gemeen-
ten met de auto naar die parkeer-
plaatsen. Burgemeester en wethou-
ders willen in januari met een voor-
stel komen hoe ’dit probleem’ kan
worden aangepakt.

Anne de Vries

Wijkagenten machteloos door misser in drugsverbod
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Oegstgeest # Wijkagenten in
Oegstgeest ervaren ’onwenselij-
ke situaties’ en zien zelfs soft-
drugsgebruikers uit omringende
gemeenten in het dorp. Allemaal
doordat de gemeenteraad van
Oegstgeest in 2020 de tekst van
het softdrugsverbod heeft aange-
past.

""Als men
openlijk drugs
wil gebruiken
dan moet men
naar Oegstgeest

Leiden # „Het was wel even wen-
nen, al die aandacht”, zegt een van
de studenten. „Maar daar doen we
het natuurlijk wel voor. We willen
dat mensen gaan praten.”

Meerdere groepjes studenten van
de opleiding sociaal werk waren ac-
tief in Leiden. Ze brachten graffiti
aan in onder andere de Haarlem-
merstraat, de Breestraat en aan bei-
de kanten van het Centraal Station,
gekleed in met oranje verf bevlekte
overalls.

Hun doel is om mensen zo ver te
krijgen om ’medestander’ te wor-
den. Dit betekent dat zij de ’mede-
stander pledge’ ondertekenen op de
website van Orange the World. Door
dat te doen, belooft iemand zich in
te zetten tegen geweld tegen meisjes
en vrouwen door vijf punten na te
leven, zoals het steunen van ge-
weldslachtoffers en het aanspreken
van andere mensen op grensover-
schrijdend gedrag.

Sociaal Werk
Niet voor niets gingen uitgerekend
studenten van deze opleiding de
straten op. „Als je sociaal werk stu-
deert, leer je ook om te gaan met cli-
enten die geweldslachtoffer zijn ge-
worden. Dit onderwerp gaat ons
dan ook erg aan.”

Docent Astrid Prakke-Bruins
voegt toe: „Sociaal werk heeft als
doel om mensen zo goed mogelijk te
laten participeren in de samenle-
ving. Zorgen dat mensen veilig zijn

en zich veilig voelen, is daar een be-
langrijk onderdeel van.”

Orange the World is een campag-
ne van de Verenigde Naties en duurt
zestien dagen. Deze zestien dagen

zitten ingepast tussen 25 november,
de Internationale Dag tegen Geweld
tegen Vrouwen, en 10 december, de
Internationale Dag voor de Rechten
van de Mens.

Oranje is gekozen als kleur omdat
het de kleur van de zonsopgang is.
Orange the World hoopt op een da-
geraad waarop hun doelstellingen
zijn bereikt.

CAMPAGNE Studenten mboRijnland verven Leiden oranje tegen vrouwengeweld

’We willen dat mensen praten’
Studenten Sociaal Werk
van mboRijnland hebben
woensdag 30 november
oranje graffiti aange-
bracht op meerdere plek-
ken in Leiden. Ze deden
dit voor ’Orange the
World’, een wereldwijde
campagne tegen geweld
tegen vrouwen en meis-
jes.

Tomas Doolaar

Studenten bij de zojuist geplaatste kreet bij het station. FOTO HIELCO KUIPERS

Orange the World is
een campagne van
de Verenigde Naties


