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Het lokaal drugbeleid van Eeklo en Neerpelt
Koen Loete, burgemeester van Eeklo, besprak de lokale initiatieven van het drugbeleid in Eeklo. In
eerste instantie gaf hij toelichting omtrent de overlegfora zoals de zonale veiligheidsraad, regionaal
welzijnsoverleg en lokaal drugoverleg. In tweede instantie werd ook het middelenbeleid van het
stadsbestuur in detail besproken (bv. geen alcoholische dranken in de stadsfrigo’s, beperkingen aantal
rookpauzes en het middelenconvenant). In derde instantie sprak Koen Loete over het lokaal
drugbeleid dat enerzijds streeft naar sensibilisatie (bv. jongereninformatiepunt, brochures,
drugquiz,…), maar ook overlast aanpakt via GAS boetes en tussenkomst van de politie (bv. controle op
muziekfestivals). Voor de repressieve aanpak wordt een goede relatie bewerkstelligd met het parket
Gent en de drugbehandelingskamer.

Raf Drieskens, burgemeester van Neerpelt, gaf toelichting omtrent de drie pijlers (preventie,
hulpverlening en repressie) van het drugbeleid in Neerpelt. Het aanbod van preventie en
hulpverlening is in de jaren 1995-2005 ontwikkeld met behulp van het CAD Limburg, er werd namelijk
tijdens deze periode een pakket met maatregelingen ontwikkeld door CAD Limburg. In de jaren 20052015 werd het drugbeleid sterk verankerd in Neerpelt, hierbij werden nieuwe paden bewandeld zoals
de intrede van het straathoekwerk. De politionele aanpak is gericht op het opsporen van plantages,
hiervoor rekent de gemeente op de lokale recherche.
Raf Drieskens wijst op enkele knelpunten zoals het capaciteitstekort en de doorverwijzing naar de
psychiatrische hulpverlening. Daarnaast wordt ook het positieve nieuws toegelicht, namelijk er is een
breed draagvlak in de gemeente, er wordt een proactief en curatief drugbeleid gevoerd en er worden
de nodige financiële middelen vrijgemaakt. De burgemeester sluit af met het opsommen van enkele
kritische succesfactoren voor een lokaal drugbeleid zoals nood aan expertise, breed draagvlak,
langetermijndenken, structurele oplossingen,…

Reflecties omtrent het lokaal alcohol- en drugbeleid
In het tweede deel van de workshop werd er gereflecteerd over het lokaal alcohol- en drugbeleid door
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preventiewerker TAD) en Mark Heremans (drugpunt Rhode en Schelde).
Hoe kan een lokaal geïntegreerd beleid worden opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met
de verschillende levensdomeinen? Welke rol speelt het CAW binnen het lokaal drugbeleid?
De gemeente Neerpelt, stad Eeklo en de intergemeentelijke preventiedienst van BegijnendijkRotselaar-Tremelo hebben weinig overleg met het CAW. Er wordt hoofdzakelijk samengewerkt
met CGG’s (CAD voor Neerpelt). Een samenwerking met CAW’s lijkt aangewezen om alle
levensdomeinen te kunnen aanspreken (bv. daklozen).
Hoe kan een lokaal drugbeleid zicht richten op de verschillende risicogroepen?
Er wordt diversiteit vastgesteld bij de risicogroepen op vlak van type substantie en leeftijd. De
risicogroep kan verschillen naargelang de gemeente. Bijvoorbeeld Eeklo wordt geconfronteerd
met een hoog aantal druggebruikers door een lage sociale stratificatie, bovendien is een hoog
aandeel minderjarig door aanwezigheid van jeugdinstellingen in Eeklo. Hieruit volgt de
aanbeveling om beleidsinitiatieven af te stemmen op lokale noden en hierbij rekening te houden
met de diverse doelgroepen.
Hoe een lokaal drugbeleid structureel organiseren?
Een algemeen beleid met een intergemeentelijk visie is noodzakelijk opdat de drugproblemen
zich niet zouden verplaatsen naar andere gemeenten of steden.
Er wordt ook verwezen naar de afbakening van de zorgregio’s op Vlaams niveau, maar er wordt
opgemerkt dat de organisatiestructuren pas kunnen worden opgezet indien het preventiebeleid
is uitgestippeld (gezondheidsconferentie).
Polarisatie tussen repressie en drughulpverlening dient te worden vermeden aan de hand van
samenwerkingsverbanden. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak samengewerkt tussen het drugpunt en
de politie.
Tot slot wordt de afslanking van de provinciale bevoegdheden besproken. Volgens Raf Drieskens
dient dit te worden opgevangen door het Vlaamse niveau en het (inter)gemeentelijk niveau.
Beide burgermeesters van Neerpelt en Eeklo benadrukken hierbij het én-én verhaal.
Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er?
Het drugpunt Rhode en Schelde heeft een drugpreventie project opgericht waarbij de ouders
worden betrokken, vervolgens kan worden gewerkt aan de zelfcontrole bij jongeren. Dit blijkt een
effectieve vorm van preventie te zijn. Er wordt aangekaart dat verder onderzoek nodig is naar de
(kosten)effectiviteit van verschillende types preventie.

