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1. Vraag gemeente Goes
In opdracht van de gemeente Goes heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval
onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van (drugs)overlast en straathandel in het
gebied rondom de Koepoort in Goes. Hiervoor hebben we bestaande bronnen geanalyseerd
(registratiegegevens, cijfermateriaal, beleidsdocumenten), interviews afgenomen met
professionals (medewerkers van politie, gemeente, toezichthouder en jongerenwerkers)
enquêtes afgenomen onder omwonenden en ondernemers, straatgesprekken gevoerd met
voorbijgangers en bezoekers en observaties uitgevoerd aan de Koepoort. In deze factsheet
geven we het resultaat hiervan weer.
Hoofdvraag
Waaruit bestaat de straathandel en drugsoverlast in de omgeving van de Koepoort
en welke factoren dragen hieraan bij?

2. Aanleiding voor het onderzoek
Uit onder meer mediaberichten blijkt dat inwoners in de gemeente Goes geconfronteerd
worden met de gevolgen van straathandel in drugs.1 Bij de politie zou al langer worden
gesproken over drugsdealers die in de omgeving van de Koepoort hun diensten aanbieden.
GGZ-instelling Indigo en Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio
(SMWO) geven eveneens aan dat de straathandel toeneemt en dat (kwetsbare) jongeren
daardoor extra risico zouden lopen betrokken te raken bij de aan- en verkoop van drugs.2
De Goese coffeeshophouders geven aan dat er sprake is van toegenomen straathandel,
mede sinds de handhaving van het zogeheten Ingezetenen-criterium (hierna: I-criterium).

Openbare ordeverstoring
Daarnaast blijkt volgens de politie op basis van geregistreerde incidenten dat er reeds
enige tijd sprake is van (ernstige) verstoringen van de openbare orde met name op en
rondom de Koepoort. De ernst van sommige incidenten zou zorgen voor
onveiligheidsgevoelens bij omwonenden, ondernemers en bezoekers van Goes.

Gemeenteraad verzoekt onderzoek
Op basis van bovenstaande constateringen is door de raad van de gemeente Goes een
motie aangenomen waarin het College wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar
straathandel en drugsoverlast in Goes. In dit besluit is meegenomen dat overlast van drugs
en straathandel een negatief effect heeft op de uitstraling van de gemeente Goes, leidt tot
onwenselijke situaties en een risico vormt voor (kwetsbare) jongeren.

Onder meer: ‘Politie pakt in half uur tijd drie drugsdealers in Goes’, PZC, 23-08-2017; ‘Drugsdealers
en kopers aangehouden’, PZC, 11-10-2013.
2
Zie ook: ‘Gezamenlijke aanpak drugs op Zeeuwse scholen nodig’, AD, 17-01-2019.
1
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3. Situatieschets Koepoort
De Koepoort is een parkeerterrein dat tegen het centrum van Goes aan ligt, aan de centrale
toegangsweg naar Goes (Westwal). Aan de Koepoort ligt ook de bushalte naar het centrum
en het gebied ligt op loopafstand van het trein- en busstation van Goes. Hierdoor is er veel
verkeer en aanloop. De Koepoort is voor veel bezoekers de toegang tot het centrum van
Goes.
Figuur 1

Koepoort en omliggend gebied (veldwerkgebied binnen zwart kader).

Gedurende het veldwerk viel op dat het een komen en gaan is van auto’s die de
parkeerplaats oprijden en een parkeerplek zoeken. Een deel daarvan bezoekt (kort) de
coffeeshop en vertrekt (zonder parkeergeld te betalen) weer. Een ander deel loopt de stad
in. De parkeerplaats lijkt zowel voor kort als lang parkeren gebruikt te worden.
Aan de Koepoort bevindt zich een coffeeshop (Highlife) en enkele andere
(horeca)ondernemingen. Een groot pand aan de Koepoort, waarin een Chinees restaurant
zit, staat momenteel te koop of huur (vanwege verhuizing van de horecagelegenheid). Er
is een casino en enkele kleinere horecagelegenheden (cafetaria, dönerzaak, Grieks
eethuisje). Op de parkeerplaats zit een viszaak. Er zit ook een ijssalon, die gedurende de
onderzoeksperiode gesloten is, maar die veel aanloop heeft in de zomer.
In de nabije omgeving bevinden zich in de openbare ruimte enkele parkjes met banken
(Manhuistuin, Ravelijn de Grenadier) en andere plekken waar bewoners en bezoekers
elkaar ontmoeten. Achter de parkeerplaats kan via een afsluitbaar hek (do t/m za nacht
gesloten) via een hof door een woon- en winkelgebied worden gelopen. De onderste
bouwlaag bestaat voornamelijk uit winkels (drietal kapperszaken, kledingzaken,
bloemenwinkel e.d. en een horecagelegenheid) en ertussen en boven zitten woningen. Er
Breuer&Intraval – Overlast Koepoort

3

staan ook enkele flats waarin voornamelijk ouderen wonen (Van der Spiegelstraat,
Stadspoort). Er is een wijkje koopwoningen met enkele jonge gezinnen en mensen van
middelbare of hogere leeftijd (Ravelijn de Grenadier).
Om en rondom de parkeerplaats staan enkele panden (voormalig GAK-gebouw, PTTgebouw en de oude muziekschool) die (tijdelijk) door bedrijven worden gebruikt en via
antikraak (Alvast) worden bewoond.

4. Aard van de drugsoverlast en straathandel Koepoort
Het is van belang een aantal zaken (aanbieders, afnemers, herkomst van de drugs) te
onderscheiden wanneer we het hebben over ‘de’ (straat)handel in drugs rondom de
Koepoort.

Wie zijn de afnemers van drugs, op straat en in de coffeeshop?
1. Gedoogde verkoop: coffeeshopbezoekers
Er is een grote groep gebruikers van softdrugs die regelmatig naar de Koepoort komt om
de coffeeshop te bezoeken en hier softdrugs (maximaal drie gram per persoon per dag) te
kopen en/of in de coffeeshop te gebruiken. De twee coffeeshops in Goes hebben een grote
afzetmarkt; zij behoren tot de nog weinige overgebleven coffeeshops in een wijde
omgeving. Het aantal coffeeshops in Zeeland en omgeving neemt al jaren af. Tussen 2007
en 2018 is het aantal coffeeshops er gedaald van negen naar vijf. In die periode sloten ook
alle acht coffeeshops in Roosendaal en Bergen op Zoom (zie figuur 2).
Gezien de geringe afstand tot Goes zal dit van invloed zijn op het verzorgingsgebied van
de twee coffeeshops in Goes; softdrugsgebruikers uit West-Brabant, maar ook Tholen en
Reimerswaal zullen zich op Goes zijn gaan richten voor hun coffeeshopbezoek. De figuren
tonen het aantal coffeeshops in 2007 en 2018 in een straal van zo’n 50 kilometer rondom
Zeeland. Uit een onderzoek onder een dwarsdoorsnede van bezoekers van coffeeshop
Highlife blijkt dat ruim een derde van de bezoekers (35%) uit Goes afkomstig is.3 De
overige twee derde van de bezoekers komt uit heel Zeeland, met name uit SchouwenDuiveland (11%), Borsele (9%), Middelburg (8%) en Reimerswaal (8%) en in mindere
mate uit, Noord-Beveland (4%), Vlissingen (4%) en Terneuzen (3%). Een deel van de
bezoekers komt van buiten Zeeland, met name uit Bergen op Zoom (4%).

C. Versteeg (2017). Rapport onderzoeksresultaten 2017, coffeeshop Highlife. Infodealer, St.
Maartensdijk.

3
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Map based on Longitude (generated) and Latitude (generated). Color shows details about 2007 (group). The marks are labeled by 2007. Details are shown
for F1. The data is filtered on Zld + Rond Zld, which keeps 1. The view is filtered on 2007 (group), which keeps 6 members.
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Bron: Breuer&Intraval, Coffeeshopmonitor 1999-2019.

2. Kopers straathandel
De afnemers van de op straat aangeboden drugs vormen een diverse groep. Professionals
en omwonenden (inclusief ondernemers die goed zicht hebben op de Koepoort) benoemen
de volgende groepen. Van de aantallen kunnen zij geen inschatting maken. Wel merken
zij op dat de aantallen sterk fluctueren met het seizoen. Onderstaande opsomming staat
wel op volgorde van ‘orde van grootte’.
1. Niet-ingezetenen:
• dit zijn toeristen, met name in de zomerperiode;
• maar ook toeristen die speciaal voor softdrugs komen;
• en arbeidsmigranten: mensen uit de MOE-landen, die in Nederland werken (maar
geen ingezetene zijn);
2. Jongeren onder de 18 jaar. Zij herkennen een dealer gemakkelijk. Op de route van het
station naar de Koepoort (in de Van der Spiegelstraat) herkennen zij gemakkelijk
iemand waarbij ze softdrugs kunnen kopen. Een sleutelinformant geeft aan de softdrugs
die jongeren gebruiken vaak niet uit een van de coffeeshops afkomstig is (de herkomst
is te zien aan de zakjes waarin de drugs verpakt is). Rondom middelbare scholen wordt
volgens politie en jongerenwerkers ook softdrugs aangeboden. Ook onder jongeren
komt handel in softdrugs en harddrugs (met name XTC pillen) voor. Bij de dealers waar
jongeren voor softdrugs terecht kunnen is ook harddrugs te verkrijgen. Een
©OpenStreetMap

Map based on Longitude (generated) and Latitude (generated). Color shows details about 2018 (group). The marks are labeled
by 2018. Details are shown for F1. The data is filtered on Zld + Rond Zld, which keeps 1. The view is filtered on 2018 (group),
which keeps 6 members.
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sleutelinformant noemde een voorbeeld van dealers die een gratis pilletje geven bij
aankoop van een zakje wiet, om de jongeren hiermee kennis te laten maken. De
verkoop op en rond de Koepoort lijkt zich te beperken tot softdrugs.
3. GGZ-cliënten van Emergis. Hieronder bevinden zich mensen die verslaafd zijn aan
harddrugs, maar ook mensen die regelmatig blowen. Zij combineren dit soms met
alcohol (vaak op straat of in de parkjes rondom de Koepoort).
4. Daklozen / verslaafden. Hangen rond en gebruiken ook wel eens softdrugs.
Deze groepen zijn in het veldwerk begin maart - waarschijnlijk mede vanwege het
regenachtige weer - niet aangetroffen. Verderop in deze rapportage gaan we hier nader
op in.

3. Aanbieders softdrugs
De beide coffeeshops zijn de gedoogde verkooppunten van cannabis in Goes. Zij hanteren
het I-criterium, niet-ingezeten mogen niet worden toegelaten in de coffeeshop. De overige
aanbieders van drugs zijn de straathandelaren. Op basis van de gesprekken met
omwonenden en professionals onderscheiden we de volgende groepen.
De personen die op straat drugs aanbieden zijn onder te verdelen in:
1. Jonge mannen van rond de 20 jaar oud, die zich rond de Koepoort ophouden, al dan
niet in een groepje van vier tot zes man, wachtend op een afnemer.
2. Een kleinere groep, die mobieler is en vaak kort te vinden is rondom de Koepoort en
ook veel op andere plaatsen handelt, vormen de handelaren met auto of scooter. Zij
zijn meestal een jaar of 25-30, zien er verzorgd uit en rijden in duurdere auto’s. Zij
handelen ook veel telefonisch af. Hun drugs komt niet uit de coffeeshop.
3. Daklozen, zij handelen om in eigen gebruik te voorzien of zijn op zoek naar geld voor
hun slaapplaats. Deze groep haalt de softdrugs in de coffeeshop, voor een afnemer die
hier niet binnen mag.
4. In 2019 behoorden ook bewoners van het AZC tot een groep aanbieders. Sinds de
sluiting van het AZC is deze groep weggevallen.
5. Personen die zelf verslaafd zijn. Zij willen aan de handel zelf wat over houden voor
eigen gebruik. Dit kan gaan om softdrugs maar ook harddrugs. Softdrugs halen zij
(mogelijk, maar niet altijd) in de coffeeshop en verkopen dit direct door. Voor
harddrugs hebben zij hun eigen dealers in de buurt. Dit betreft een zeer klein deel van
de straathandel.
6. Ten slotte zijn er zeer jonge handelaren. Dit gebeurt vanaf 14 jaar. Zij verkopen kleine
hoeveelheden drugs door aan vrienden of bekenden. Vaak zijn het wat meer kwetsbare
jongeren, zij hebben een afhankelijkheidsrelatie met een ‘grotere’ drugsdealer en
moeten geld betalen om eruit te stappen. Zij dealen ook op en rond scholen en zijn
niet gebonden aan het gebied rond de Koepoort. Ze bevinden zich waar jongeren zijn.
Hun drugs komt niet uit de coffeeshop.

5. Wat is aangetroffen tijdens het veldwerk?
Tijdens de veldwerkperiode van vier dagen in maart zijn op verschillende tijdstippen het
gehele gebied van Koepoort en omliggende straten observaties verricht, is met passanten
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gesproken (straatgesprekken), en zijn bewoners en ondernemers geïnterviewd (enquêtes).
In deze periode was het regenachtig en een graad of zeven.
Tijdens dit veldwerk zijn geen rondhangende jongeren (of andere mensen) op het muurtje
naast de cafetaria waargenomen. Ook is er geen straathandel geobserveerd. Eenmaal is
een van de onderzoekers aangesproken met de vraag of hij een joint of wiet wilde kopen.
Dit gebeurde door een man van rond de 40 jaar, vermoedelijk gebruiker, die een halve
literblik bier aan het drinken was. Hij wilde niet deelnemen aan het onderzoek.
Meningen en observaties van omwonenden, over wie zich nu eigenlijk bezighouden met
straathandel c.q. rondhangen, lopen uiteen. De bewoners noemen verschillende groepen:
• uitgaansjongeren uit Goes (weinig last van, soms wat geluid en afval, baldadigheid);
• tijdelijk statushouders uit het AZC;
• jonge buitenlandse mannen die zich met straathandel schijnen bezig te houden (runnen,
overdragen, softdrugs gebruiker);
• buitenlandse mannen met mooie auto’s (hard rijden, asociaal gedrag).
Tijdens het veldwerk is door de onderzoekers geen van deze verschillende groepen
waargenomen, maar de fysieke omgeving zou zich er wel uitstekend voor lenen. De
aangrenzende smalle, kronkelige straten bieden straathandelaren en hun klanten
voldoende gelegenheid zich aan het zicht te onttrekken. Er staan ook een aantal objecten
die het zicht ontnemen (grote grijze container, prullenbakken, etc.).

Bewonerservaringen
Een deel van de bewoners van het gebied rondom de Koepoort ervaart overlast van diverse
individuen en groepen die zij er vaak op straat zien rondhangen. Een deel van de
‘rondhangers’ houdt zich volgens bewoners en tevens de politie en jongerenwerkers bezig
met handel in drugs. Hun voornaamste klanten zijn toeristen. Vooral in de zomermaanden
trekt Goes veel toeristen, maar ook in de rest van het jaar zijn er buitenlanders die hun
auto parkeren op de Koepoort en door deze rondhangende jongeren worden benaderd. Het
langdurig rondhangen en de handel in drugs heeft diverse ongewenste en vervelende
gevolgen, waarvan bewoners aangeven last te hebben, zoals drugs- en/of alcoholgebruik
op straat, fout parkeren, vervuiling van de omgeving door afval en het doen van behoeftes
in struiken, het aanspreken en/of intimideren van voorbijgangers, gevoelens van
onveiligheid bij omwonenden, ondernemers en bezoekers van het centrum, verminderd
aanzien van de ‘toegang’ tot het centrum en zorgen om middelengebruik onder
(kwetsbare) jongeren doordat het laagdrempelig te verkrijgen is.
Hier staat tegenover dat de ondernemers rondom de Koepoort ook wel opmerken dat het
feit dat het een drukbezocht gebied is, hen handel oplevert. Deze ‘drukte’ bestaat deels uit
parkeerders die richting het centrum lopen, niet gerelateerd aan een vorm van
drugshandel. Een deel van de ondernemers benoemt daarnaast dat coffeeshopbezoekers
hun onderneming bezoeken voor eten en drinken.

Resultaten enquête omwonenden
Als onderdeel van het veldwerk zijn enquêtes afgenomen met 62 omwonenden en
ondernemers om en rondom de Koepoort. Als pluspunt van het wonen rondom de Koepoort
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noemt vrijwel iedereen de centrale ligging, nabijheid van het centrum, vaak aangevuld met
de gezelligheid die dit geeft en de opmerking dat er leuke mensen wonen. De minpunten
die omwonenden noemen zijn als volgt te categoriseren:
• Verkeer (verkeersdrukte op straat, hard rijden, niet kunnen parkeren, foutparkeerders);
• Overlast door de coffeeshop, in combinatie met straatdealen (‘last van Highlife, dealen
op straat’, ‘In de zomer veel dealen en gebruik’, ‘onveilig gevoel door coffeeshop’);
• Hangjongeren, soms genoemd in combinatie met dealen of gebruiken;
• Troep op straat.
Hier staat tegenover dat een ruime meerderheid van de omwonenden (37) helemaal geen
overlast ondervindt van niet-doorstromend verkeer en eenzelfde aantal ervaart geen
overlast van foutgeparkeerde auto’s. Iets minder dan de helft van de omwonenden (27)
ziet (heel) vaak buitenlandse kentekenplaten.
Van de omwonenden geeft een kwart (15 personen) aan vaak mensen op straat te zien die
alcohol drinken of dronken zijn, en dat dit in de zomer vaker voorkomt. Slechts één persoon
geeft aan hier veel last van te ervaren. De overige 14 pers0nen ervaren er een beetje last
van. Verder ziet 40% van de omwonenden (heel) vaak mensen op straat blowen, een derde
(21 omwonenden) ziet dit echter zelden tot nooit. Drie bewoners geven aan hier veel
overlast van te ervaren. Het blowen vindt niet zozeer vaker plaats in de zomer, ook in
andere jaargetijden wordt er op straat wel geblowd. De omwonenden geven aan geen
(geluids)overlast te ervaren van de coffeeshop. In de zomer komt het een enkele keer voor
dat er een wietlucht hangt, als de deur open staat. Vrijwel niemand geeft aan hiervan
overlast te ervaren.

Drugsrunners en straathandel
Ongeveer een vijfde van de omwonenden (13) geeft aan vaak of heel vaak mensen op
straat te zien van wie zij een vermoeden hebben dat deze mensen proberen klanten te
werven voor drugsdealers, zonder zelf drugs te verkopen (zogenaamde drugsrunners). Een
groter deel, een derde, geeft aan hiervan geen idee te hebben (20 omwonenden), of dit
zelden tot nooit te zien (22). Vier personen ervaren dit als overlastgevend. Ongeveer
evenveel omwonenden menen dit in de zomer vaker waar te nemen als omwonenden die
menen dat de straathandel zich het hele jaar voordoet.
De groep omwonenden die aangeeft zelden tot nooit personen te zien van wie zij menen
dat zij in de openbare ruimte drugs verkopen is groter dan de groep die dit wel ziet; 26
bewoners (40%) zien dit zelden of nooit, maar 16 bewoners, een kwart, zien dit die vaak
of heel vaak en vier bewoners ervaren hiervan (heel) veel overlast. De overige
omwonenden zien soms drugshandel op straat, maar hebben er geen last van.

Ervaren overlast
Uit nadere analyses van de enquêtes blijkt dat de omwonenden die verder van de Koepoort
afwonen minder vaak (vermoedelijke) drugsrunners en straatdealers zien, maar gevraagd
naar de overlast geven zij vaker aan (heel) veel overlast te ervaren van beide groepen.
Bewoners met zicht op de Koepoort en de straatdealers nemen ze vaker waar, maar zeggen
minder vaak dat zij er overlast van ondervinden. Onduidelijk is of zij gewend zijn geraakt
aan de situatie of dat zij van mening zijn dat dit nu eenmaal bij het wonen in het centrum
hoort. Gewenning of berusting geldt niet voor alle bewoners. Dertien bewoners geven aan
Breuer&Intraval – Overlast Koepoort
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in het afgelopen jaar melding of aangifte te hebben gedaan van overlast in verband met
drugs, alcohol of harddrugs. Van deze melders hebben zeven een keer melding gedaan
van overlast, vijf tussen de twee en vijf keer en een bewoner deed 20 keer melding.
Meldingen worden gedaan bij politie of gemeente (waaronder ook stadstoezicht).

Zichtbaarheid politie
Bewoners zijn tevreden over de inzet van de politie, veel respondenten laten zich positief
uit over de zichtbare aanwezigheid van, en het contact met de wijkagent. De politie
reageert op meldingen en is binnen korte tijd aanwezig. Respondenten noemen de politie
zeer actief4; ze komen na meldingen en laten zich vaak zien. Wel vragen omwonenden zich
af of de politie de problemen echt kan oplossen. Ze zien bijvoorbeeld dat bepaalde types
een tijdje niet zichtbaar zijn op het plein na te zijn aangesproken door de politie, maar
later toch weer verschijnen.
Actieve rol coffeeshopeigenaar
Verschillende bronnen in dit onderzoek benoemen de actieve rol van de coffeeshopeigenaar
in het tegengaan van overlast. Hij neemt actief deel aan ondernemers- en
omwonendenbijeenkomsten en denkt mee. De coffeeshopeigenaar onderneemt de
volgende activiteiten: voorlichten van klanten om niet bij straatdealers te kopen of voor
toeristen te kopen (door middel van beeldmateriaal in de shop), hij heeft kwalitatief goede
camerabeelden. Hij weert actief personen die op straat drugs doorverkopen door een
deurbeleid te hanteren, opgelegde toegangsverboden te handhaven en heeft regelmatig
contact met de wijkagent. Verder informeren de medewerkers van de coffeeshop volgens
de eigenaar niet-ingezetenen dat ze niet op straat moeten kopen, maar een coffeeshop
moeten bezoeken in een gemeente waar geen I-criterium wordt gehandhaafd. Klanten
adviseren ze juist drugs niet door te verkopen op straat, op straffe van een
toegangsverbod.

6. Overlast in cijfers: geregistreerde incidenten
Onderstaande figuren tonen de bij de politie gemelde overlast- en drugsgerelateerde
incidenten5 in de periode 2015-2019, in respectievelijk het gebied rondom de Koepoort
(figuur 3) en in gemeente Goes (figuur 4). Deze aantallen zijn gebaseerd op een selectie
van drugsoverlast en geweldsincidenten. Het totaal aantal van dergelijke incidenten per
jaar rondom de Koepoort was het hoogst in 2015 (24) en het laagst in 2016 (14). In de
overige jaren schommelt dit aantal rond de 18. In vergelijking met de gehele gemeente
Goes zijn de aantallen niet opvallend. Uit een notitie van de politie blijkt dat (1) er meer
overlast- en drugsgerelateerde incidenten hebben plaatsgevonden en tevens dat (2) een
deel van de incidenten ernstiger van aard is.

‘Politie pakt in half uur tijd drie drugsdealers in Goes’, PZC, 23-08-17
We hebben bij de politie uitsluitend incidenten opgevraagd die drugsgerelateerd zijn (onder meer
handel in softdrugs, handel in harddrugs, bezit van softdrugs, bezit van harddrugs, overlast van
drugs of medicijnen) of met geweld te maken te hebben (onder meer bedreiging, mishandeling,
vechtpartij, ruzie/twist).

4
5
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Figuur 3

Aantal bij politie gemelde overlast- en drugsgerelateerde incidenten Koepoort
en omgeving, april 2015 – december 2019
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Bron: Politie Goes, bewerking Breuer&Intraval.
Figuur 4

Aantal bij politie gemelde overlast- en drugsgerelateerde incidenten in
gemeente Goes, april 2015 – december 2019
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Bron: Politie Goes, bewerking Breuer&Intraval

De politie heeft ook een inventarisatie gemaakt van alle geregistreerde incidenten en
meldingen (alle categorieën) die zich tussen april en oktober 2019 in het gebied op en rond
de Koepoort hebben voorgedaan. Omdat een dergelijke inventarisatie arbeidsintensief is,
beperkt de analyse zich tot een half jaar. In dit halve jaar hebben er volgens de politie 73
incidenten plaatsgevonden in en rond de Koepoort. De incidenten varieerden van
overlastmeldingen vanwege het gebruik van alcohol of drugs en rondhangen van jongeren
tot diverse geweldsincidenten waaronder steekpartijen en een zware mishandeling. Deze
incidenten zijn onder een breed scala aan incidentmeldingen geregistreerd, breder dan
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waar de in de figuren weergegeven aantallen incidenten op zijn gebaseerd. Uit de
politieregistratie zijn de op en rondom de Koepoort gepleegde delicten er handmatig
uitgehaald, waardoor er een breder beeld ontstaat van de incidenten die er hebben
plaatsgevonden.
De analyse van de politie levert ook kwalitatieve informatie op over de incidenten. Hieruit
komen ook enkele ernstige feiten naar voren, die de urgentie van de problematiek aan de
Koepoort onderschrijven. Zo wordt een incident vermeld van een persoon die constant
mensen aanspreekt om drugs te verkopen. Deze persoon heeft eerder een
gebiedsontzegging gehad voor dit gebied. Andere incidenten betreffen openlijk
drugsgebruik en vechtpartijen. Bij enkele van de voorbeeldincidenten die in de bestuurlijke
rapportage worden vermeld zijn bewoners van het AZC betrokken. Dit is recent gesloten.
De politie benadrukt dat de ernstigere incidenten zorgen voor een toenemende onrust bij
bewoners en ondernemers.

Gebiedsverboden
Personen die zich herhaaldelijk met drugshandel bezighouden op en rondom de Koepoort
kunnen een gebiedsverbod opgelegd krijgen. Gebiedsverboden zijn bijvoorbeeld opgelegd
aan personen die die in de coffeeshop drugs kopen en dit hebben doorverkocht aan een
toerist of aan minderjarigen of op straat stelselmatig mensen aanspreekt met de vraag of
ze softdrugs willen kopen. Afgelopen jaar, in 2019, zijn voor het hele centrumgebied van
Goes acht gebiedsverboden opgelegd. De meeste (vijf) hadden betrekking op het centrumen stationsgebied, waarin de Koepoort is gelegen. In 2018 zijn in Goes tien
gebiedsverboden voor het centrumgebied opgelegd, waarvan acht in het gebied met de
Koepoort. Een gebiedsverbod kan voor een beperkte periode van drie maanden worden
opgelegd. Sommigen volharden in hun gedrag en krijgen opnieuw een gebiedsverbod
opgelegd. Vijf personen hebben twee keer een gebiedsverbod opgelegd gekregen in de
afgelopen twee jaar (2018-2019).

7. Invloed I-criterium
Veel van de geïnterviewde professionals menen dat door het I-criterium de straathandel
rondom de Koepoort is toegenomen. Personen die geen ingezetene in Nederland zijn
worden geweigerd in de coffeeshop. Willen zij toch aan softdrugs komen, zijn zij
aangewezen op andere kanalen dan de in gedoogde coffeeshops in dit gebied (in veel
andere gemeenten in Nederland geldt het I-criterium niet, of wordt het niet gehandhaafd,
waardoor een buitenlander hier wel softdrugs kan kopen).
Een deel van de cannabisgebruikers die wel in de coffeeshop terecht kunnen, ziet een
mogelijkheid tot handel. Immers, zij kunnen softdrugs kopen voor de niet-ingezetene, en
deze aan hem of haar doorverkopen. Zo kan straathandel ontstaan waarbij straatdealers
zich ophouden in de buurt van de coffeeshop, wachtend op klandizie die niet in de
coffeeshop terecht kan. Dit zijn met name Belgen, Fransen, Duitsers, maar ook MOElanders die in Nederland werken (maar geen ingezetene zijn). Dit fenomeen speelt ook
rondom de Koepoort. Professionals geven aan dat hier straathandel plaatsvindt. Overigens
is deze handel, nu er eenmaal vraag- en aanbod is ontstaan op deze locatie, niet altijd
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gebonden aan de coffeeshop. Er komen ook straatdealers op deze locatie af die hun
softdrugs niet in de coffeeshop halen, maar bij andere dealers of wietkwekers. Hiermee
vergroten ze hun winstmarge. In de coffeeshop zijn de prijzen relatief hoog en geldt een
maximum van drie gram per persoon per dag.
Aan de Koepoort worden voorbijgangers aangesproken of ze drugs willen kopen (ook de
jongerenwerker overkomt dit regelmatig). Vorig jaar heeft de politie op een zomerse dag
een ‘lokauto’ ingezet (een wat oudere auto met buitenlands kenteken). In 45 minuten
hielden ze drie drugshandelaren aan.
Er is echter ook een groep respondenten (professionals en omwonenden) die meent dat
het vóór de invoer van het I-criterium nog erger was, en dan niet de straathandel maar de
overlast. Af en aan rijden van voertuigen, opstoppingen, foutparkeren, troep achterlaten,
alcoholgebruik, en dergelijke. Een jongerenwerker die meent dat het goed is om drempels
op te werpen voor jongeren, ziet vooral voordeel van het verplaatsen, uit het centrum, van
coffeeshops. Verder weg van de middelbare scholen en trein- en busstation die ook dichtbij
het centrum liggen.

8. Drugsgebruik onder jongeren
Een andere factor die van invloed is op de straathandel zijn jongeren. Jongeren onder de
18 jaar worden in Nederland niet toegelaten in coffeeshops. Beide coffeeshops in Goes
houden zich strikt aan deze regel. Straathandel is voor jongeren een mogelijkheid om aan
softdrugs te komen. Verslavingszorg, onderwijs en jongerenwerkers maken zich zorgen
over het drugsgebruik onder jongeren in Goes. Het gebruik onder jongeren tot 18 jaar is
relatief hoog en zou toenemen. De straathandel zou de toegang tot softdrugs
laagdrempelig maken. De meest recente cijfers over drugsgebruik onder jongeren in
Zeeland dateren uit 2015 en betreffen alleen de jongeren die in de derde klas van het
voortgezet onderwijs zitten, dus een jaar of 14, 15 zijn. Uit de Zeeuwse Jeugdmonitor blijkt
dat 14% van de jongeren wel eens softdrugs (heeft) gebruikt en vijf procent harddrugs.
Deze jongeren komen aan softdrugs onder meer via vrienden (68%), van een (huis)dealer
(15%), ‘via via’ (13%) of via medescholieren (12%). Sommigen maken van meerdere
aanbodmogelijkheden gebruik.
Tijdens het veldwerk zijn geen jongeren aangetroffen of geobserveerd die zich op straat
rondom de Kooepoort ophielden (noch in de Manhuistuin). Op basis van de interviews met
professionals en omwonenden constateren we wel dat dit veel voorkomt bij goed weer.
Omwonenden ervaren dit als overlastgevend, ook omdat er vaak rommel achtergelaten
wordt. Professionals signaleren dat er regelmatig softdrugs gebruikt wordt door deze
jongeren. Dit beperkt zich echter niet tot de Koepoort en Manhuistuin. Op de bankjes rond
de singel hangen bij goed weer ook jongeren, die eveneens softdrugs gebruiken. Deze
drugs zijn vaak niet afkomstig uit de coffeeshop, aldus een van de professionals (dit is te
zien aan de verpakkingszakjes). Er is niet zozeer sprake van een toename van
hangjongeren. Wel maken professionals zich zorgen over toenemend drugsgebruik onder
jongeren. Verslavingszorg en jongerenwerk benoemen dat drugsgebruik onder jongeren
‘normaliseert’, het is zeer gangbaar om dit af en toe te doen en er wordt openlijk over
gesproken. Het gaat dan vooral over softdrugs, maar ook over pillen.
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Instroom scholieren Goes
In Goes staan 14 middelbare scholen. Voor het voortgezet onderwijs (De Wissel,
Calvijn College, Ostrea en Pontes, met verschillende vestigingen in Goes), geldt dat
ruim een derde (36%) van de leerlingen dat in Goes op school zit, buiten de
gemeente Goes woont. Deze jongeren wonen niet alleen in de dorpen rondom Goes
(gemeenten Borsele, Noord-Beveland, Kapelle en Reimerswaal), maar komen ook
van Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Schouwen-Duiveland.

De Koepoort en straathandel zijn niet de enige mogelijke bronnen voor jongeren waar zij
drugs kunnen kopen. Jongeren handelen ook veel onderling in softdrugs. Diverse
professionals benoemen vooral de scholen als locatie waar in drugs gehandeld wordt.
Scholen zijn een belangrijke ontmoetingsplekken voor jongen. Scholen kunnen de
buitenwereld, waaronder drugs, niet tegenhouden.6

9. Conclusies
Het totaalbeeld dat we zien wanneer we de onderzoeksresultaten in samenhang
analyseren, is dat er weldegelijk sprake is van overlast (deels door straathandel) rondom
de Koepoort, maar dat er een diffuus beeld ontstaat wanneer we kijken naar de mate van
(ervaren) overlast bij omwonenden. Er is een kleine groep bewoners en ondernemers die
daadwerkelijk (vaak) drugsgebruik en drugshandel waarneemt; dit zijn bewoners en
ondernemers die vanuit hun locatie goed zicht hebben op het gebied en er veel aanwezig
zijn. Dit is echter niet de groep die het vaakst overlast ervaart. Uit de enquêteresultaten
blijkt dat de omwonenden die (iets) verder van de Koepoort afwonen minder vaak
(vermoedelijke) drugsrunners en straatdealers zien, maar gevraagd naar de overlast geven
zij vaker aan (heel) veel overlast te ervaren van beide groepen. Verder viel op dat een
groot aantal meldingen aan politie en gemeente afkomstig is van een klein aantal
bewoners. Het lijkt erop dat een deel van de bewoners de straathandel ‘erbij neemt’, het
is een fenomeen dat nu eenmaal voorkomt als je zo dichtbij het centrum woont.
Wanneer we kijken naar een grotere straal van bewoners rondom de Koepoort, dan zien
we dat hier minder overlast wordt ervaren. Deze bewoners nemen niet vaak straathandel
in drugs waar, noch alcohol -of drugsgebruik op straat. Wel noemen deze bewoners vaak
de verkeersdrukte en parkeerdrukte. Deze drukte zal deels veroorzaakt worden doordat
de coffeeshop hier gevestigd is, deels door andere korte parkeerders die in de stad moeten
zijn, en deels door straathandel. Dit overlastprobleem is dus ten dele toe te schrijven aan
straathandel. De meeste respondenten koppelen de parkeeroverlast aan de coffeeshop.
Daarnaast wordt overlast ervaren van rondhangende jongeren, maar hierbij wordt ook
geluidsoverlast op uitgaansavonden benoemd.

6

‘Gezamenlijke aanpak drugs op Zeeuwse scholen nodig’, AD, 17-01-2019.
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Aangezien het om gepercipieerde overlast gaat is overlast per definitie een subjectief
begrip. De gedragingen en situaties zelf hoeven niet daadwerkelijk risicovol te zijn.
Rondhangende dealers of jongeren die met elkaar staan te praten en zich afsluiten voor
omstanders kunnen als bedreigend worden ervaren, zonder dat zij van plan zijn anderen
lastig te vallen. Degene die de overlast ervaart is dus ook degene die overlast definieert in
ons onderzoek. Dat wil niet zeggen dat degenen die overlast veroorzaken of dat bepaalde
maatregelen die door de overheid worden genomen, niet kunnen voorkomen dat overlast
wordt ervaren.

Ernstige incidenten beïnvloeden veiligheidsbeleving
De meer ernstige incidenten, zoals een steekpartij of een geweldsincident, zijn in veel
gesprekken door bewoners en ondernemers spontaan genoemd. Deze incidenten
beïnvloeden de veiligheidsbeleving van omwonenden, ondernemers en passanten – vaak
winkelend publiek. Hierbij is met name door bewoners de kanttekening gemaakt dat
personen die zich met straathandel bezighouden of op de Koepoort rondhangen in een voor
hen andere sociale context leven. Het geweld speelt zich binnen die context af, namelijk
binnen de drugsscene, en dus buiten de leefwereld van omwonenden. Sommige bewoners
mijden hen, wat ook kan omdat deze personen geen onderdeel uitmaken van hun sociale
omgeving. Door het gebruik van geweld, ook al is dat niet tegen hen gericht of tegen
mensen zoals zijzelf waarmee zij zich wel identificeren, voelen zij zich er vaak wel
onveiliger door. Het (her)bevestigt ook hun beeld van de Koepoort als een nare, vervelende
en onveilige plek.

Factoren die straathandel beïnvloeden
De aanwezigheid van een coffeeshop is een factor die straathandel – in de directe omgeving
van die coffeeshop – in de hand kan werken. Op de Grote Markt in Goes is echter ook een
coffeeshop gevestigd en hier is geen sprake van (overlast door) straathandel. De twee
locaties verschillen sterk op een aantal omgevingskenmerken, kenmerken die van invloed
zijn op het mogelijk en aantrekkelijk maken van straathandel. De straathandelaren aan de
Koepoort profiteren momenteel van de vele verkeers- en persoonsbewegingen op het plein.
Dit zijn met name personen die er hun auto parkeren (er wordt heel veel kort geparkeerd),
maar ook fietsers richting het centrum, reizigers die van de bushalte Westwal komen en
de Koepoort oversteken, bezoekers van de ijssalon of de vishandel en dergelijke. Doordat
er in het gebied veel beweging op straat is, kunnen de straathandelaren veel meer in de
omgeving opgaan dan in een overzichtelijk gebied als de Grote Markt. Ook het gebrek aan
sociale controle speelt mee. Weliswaar zijn er ondernemers zicht hebben op het gebied en
ouderen vanuit de flat aan de Koepoort, maar er verder zij weinig panden met een
woonbestemming aan de Koepoort. Ook de leegstaande bedrijfspanden dragen bij aan de
lage sociale controle.

Omgang met drugsoverlast: reeds ingezette maatregelen
Vanuit gemeente en politie en in samenspraak met omwonenden, jongerenwerk en de
BOA’s zijn recent de volgende maatregelen overeengekomen, die nog moeten worden
gerealiseerd:
• Plaatsen van een extra camera die het gehele parkeerterrein overziet;
• Weghalen van grote betonnen papierbakken;
• Muurtje onaantrekkelijk maken om op te zitten;
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• Afspraken over aanwezigheid op de Koepoort: politie, BOA’s en jongerenwerkers hebben
hun schema’s op elkaar aangepast en afgesproken wie wanneer aanwezig is op en rond
de Koepoort. Dit met de gedachte dat meer aanwezigheid leidt tot minder overlast.

10. Aanbevelingen
Maatregelen dienen de overlast van de straathandel terug te dringen en de
veiligheidsbeleving van bewoners, ondernemers en passanten te versterken. Om deze
maatschappelijke effecten te bereiken dienen de inspanningen vooral te zijn gericht op het
terugdringen van de straathandel en rondhangers en het voorkomen van meer ernstige
geweldsincidenten. De maatregelen die al worden genomen, zijn daar ook op gericht.
Daarnaast stellen wij nog aanvullende maatregelen voor.
Op basis van ons onderzoek komen wij tot de volgende mogelijke maatregelen,
onderverdeeld in het belemmeren van het aanbod van straathandel en het ontmoedigen
van kopers:

Aan de aanbodkant (handelaars belemmeren, barrières opwerpen)
• Kijk naar mogelijkheden om het plein overzichtelijker te maken. Maak de
straathandelaren zichtbaar.
• Verklein de parkeerproblemen door twee parkeervakken vrij te maken voor kort
parkeren (max. 5 minuten), direct voor de coffeeshop. Dit beperkt de overlast van
foutparkeerders en niet betalende parkeerders.
• Probeer de sociale controle te verhogen; hoe meer mensen zicht hebben op het plein,
hoe minder de straathandelaren zich ongezien wanen. Dit kan door herinrichting van
het gebied, waaronder investering in meer woonbestemmingen op de plek van de
leegstaande panden in de Van der Spiegelstraat.
• Verhoog de meldingsbereidheid van omwonenden; ook hierdoor neemt sociale controle
toe. Dit kan door communicatie aan bewoners en door te laten zien dat er daadwerkelijk
naar gehandeld wordt.
• Breidt mogelijkheden om bestuurlijk te handhaven uit: door middel van verbod op
samenscholing en gebiedsverboden.
• Kijk naar mogelijkheden om BOA’s en parkeerwachters meer bevoegdheden te geven
en naar de samenwerking met de politie.
• Communiceer de ingezette maatregelen aan omwonenden; maak duidelijk dat er wordt
gekozen voor een beleid van ontmoedigen van straathandel en het ‘verjagen’ van de
straathandelaren. Burgers kunnen hieraan bijdragen door te melden.
• Met de coffeeshop bestaat reeds een goede samenwerking; deze kan verder uitgebreid
worden. Momenteel meldt de coffeeshop al misstanden en deelt informatie met de
politie, maar de shop kan ook een rol krijgen in het handhaven van de openbare orde.
In andere gemeenten is hiermee ervaring opgedaan, onder meer in de vorm van
gastheerschap: het aanstellen van een gastheer (portier) die voor de deur staat (in
drukke periodes) en let op ordeverstoring en parkeergedrag. Hij spreekt mensen aan
op fout parkeren, alcohol/drugsgebruik op straat, rondhangen en dergelijke. De
gemeente kan dit in de vergunningsvoorwaarden voor de coffeeshops opnemen.
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Aan de vraagkant (ontmoedigen van kopers)
• Aan de Koepoort kunnen borden geplaatst worden voor toeristen en bezoekers, waarop
in meerdere talen (Duits, Frans, Engels) staat dat het kopen van drugs op straat
strafbaar is. Ook hiermee is in andere gemeenten positieve ervaring opgedaan.
• De coffeeshop kan een actieve rol nemen in het voorlichten van mensen over
straathandel en het feit dat niet-ingezetene de coffeeshop niet mogen bezoeken en dat
dit tot (tijdelijke) sluiting van de coffeeshops kan leiden.

Proef met I-criterium
De voor- en nadelen van het handhaven van het I-criterium zijn reeds genoemd. Het zou
de straathandel in de hand werken doordat niet-ingezetenen softdrugs komen kopen van
personen die wel de coffeeshop in mogen. Hierbij moet worden opgemerkt dat straathandel
niet direct gerelateerd kan worden aan de aanwezigheid van een coffeeshop. Rond de
coffeeshop op de Markt is immers geen straathandel. De coffeeshop kan weliswaar
medeoorzaak zijn geweest van het ontstaan van de straathandel in het Koepoort-gebied,
maar de omgevingskenmerken van dit gebied, die de straathandel in de hand werken,
lijken een belangrijkere factor te zijn. De drugs die op straat wordt aangeboden komt
bovendien niet altijd of zelfs meestal niet uit de coffeeshop.
De gevolgen van het afschaffen van het I-criterium laten zich lastig voorspellen. Een
betrouwbare manier om deze gevolgen in kaart te brengen is het uitvoeren van een
experiment, waarin een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt gemonitord hoe de
straathandel en de overlast zich in het gebied rondom de Koepoort ontwikkelt gedurende
die periode. In andere gemeenten heeft dit goed gewerkt, onder meer in Tilburg en
Eindhoven. Maastricht laat zien dat de handhaving van het I-criterium ook goed kan
werken. Specifiek voor de Koepoort is het de vraag of deze locatie de (mogelijke)
toestroom van afnemers uit het buitenland aan kan. De Koepoort is momenteel, met name
in de zomer, al een druk gebied vanwege de toegang naar het centrum. De ligging, dichtbij
het centrum en langs een drukke weg met verschillende kruisingen met verkeerslichten,
en de vele bussen die hier langs komen, lijkt niet gunstig voor een toename van verkeer.
Enkele bronnen verwijzen naar de situatie van voor 2012, toen het I-criterium niet
gehandhaafd werd (de meeste professionals zijn rond de twee á drie jaar werkzaam in hun
huidige functie en hebben hier geen zicht op); zij benoemen dat er destijds (ook) veel
overlast was, door af en aan rijdende auto’s, foutparkeren, troep op straat en
rondhangende mensen (al dan niet onder invloed). Het is de vraag in hoeverre deze
ervaringen voorspellend zijn voor de situatie in 2020.

Aanbeveling: zet eerst in op belemmering, ontmoediging en handhaving
Er zijn echter onlangs maatregelen ingezet, gericht op het belemmeren van straathandel,
het ontmoedigen van kopers en het tegengaan van rondhangen door aanpassingen aan de
fysieke omgeving en door in te zetten op meer controle. Wanneer op korte termijn gekozen
wordt voor (een proef met) het afschaffen van het I-criterium, wordt er geen tijd genomen
om het effect van de reeds ingezette maatregelen te bemerken of meten. Het lijkt op dit
moment zinvoller om op de ingezette weg voort te gaan en dit eventueel te intensiveren.
Wanneer het effect van de ingezette maatregelen uitblijft of onvoldoende resultaat heeft,
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kan alsnog worden besloten het I-criterium met een lage prioriteit te handhaven en een
experiment te starten naar het effect daarvan.

Meten van de resultaten
Een belangrijk resultaat van de ingezette maatregelen is het effect op het aantal
rondhangers en straatdealers op en rond de Koepoort. Om hiervan een beeld te krijgen,
zou in overleg met toezichthouders dagelijks kunnen worden geteld hoeveel personen er
aanwezig zijn in het kerngebied van de overlastsituatie. Het tellen is relatief eenvoudig:
gedurende een korte periode wordt geteld hoeveel personen zich in een vooraf afgebakend
gebied bevinden als dealer of rondhanger. Personen die het gebied als passant doorkruisen
gedurende de observatieperiode kunnen worden geteld als voorbijgangers. Wanneer het
beleid effectief is zal het aantal dealers/rondhangers dalen en is de verwachting dat het
aantal voorbijgangers zal toenemen. Hoe normaler de plek wordt hoe meer bewoners en
bezoekers van de binnenstad de plek weer als een normale locatie zullen gebruiken.
Naast tellen kan de situatie ook worden gemonitord met de cijfers van de politie en de
aantallen gebiedsverboden. Beide cijfers zijn echter indicatief. Veel bewoners blijken de
overlast die zij ervaren vaker niet dan wel te melden. De politie registreert hierdoor relatief
weinig (drugs)overlast, waardoor de mogelijkheid van het opleggen van een gebiedsverbod
beperkt blijft.

Houd rekening met verplaatsing
Een veelvoorkomend gevolg van gerichte maatregelen is verplaatsing van de problematiek.
Vaak zien we dat overlastsituaties zich verplaatsen naar de volgende kwetsbare plek. Met
het treffen van maatregelen dient daarmee zoveel mogelijk rekening te worden gehouden.
Vooral voor jongere gebruikers geldt dat zij de drugs vaak niet thuis bezorgd willen krijgen.
Zij zijn aangewezen op andere locaties. De parkjes en nauwe straten in de omgeving van
de Koepoort zijn risicolocaties die in de gaten moeten worden gehouden, door deze plekken
bijvoorbeeld mee te nemen in de observaties en de personen die er aanwezig zijn eveneens
te tellen.
De drugshandel kan zich ook verplaatsen naar locaties die nu al kwetsbaar zijn. Met name
rond scholen en huidige drugspanden. Ook kan de handel zich meer gaan toeleggen op het
bezorgen van drugs, met name per scooter of fiets. Dat is een tendens die in veel steden
plaatsvindt, niet alleen bij de handel in softdrugs maar ook bij harddrugs. Deze
distributievorm is door de onzichtbaarheid lastiger te bestrijden; door die onzichtbaarheid
leidt het niet vaak tot overlast en zal het derhalve niet tot veel meldingen leiden.
Wijkagenten, jongerenwerkers en scholen nemen vaak wel een deel van deze minder
zichtbare drugshandel waar. Door deze deels overlappende beelden van verschillende
professionals naast elkaar te leggen kan het zicht op de drugshandel worden aangescherpt.
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Onderzoeksinformatie
Deze facsheet is samengesteld op basis van de volgende onderzoeksstappen:

Documentstudie

Analyse van beschikbare documenten als beleidsstukken, bestuurlijke
rapportages, registratiegegevens van politie, mediaberichten en aanvullende
cijfers (GGD, CBS).

Interviews sleutelinformanten

Gesprekken met belangrijke actoren die vanuit hun functie zicht hebben op
overlast, straathandel, leefbaarheid en drugsgebruik onder jongeren.
Gesproken is met politie, gemeente, handhaving, ondernemers- en
bewonersvereniging en jongerenwerk.

Veldwerk

Gedurende een aantal dagen in maart is veldwerk verricht op locatie:
- 62 enquêtes onder bewoners, ondernemers en passanten;
- 36 informele (straat)gesprekken met aanwezigen in het gebied op en
rondom de Koepoort;
- Op verschillende dagen en tijdstippen zijn systematische observaties
uitgevoerd op één locatie in het gebied (vanaf de bushalte Westwal).
Dit onderzoek is uitgevoerd tussen januari en april 2020 in opdracht van
gemeente Goes door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval.
www.breuerintraval.nl
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