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Notitie, mei 2017

Opvang in de Spoorhoek
Belevingsonderzoek onder burgers en professionals

1  Inleiding
In de zomer van 2015 heeft Bureau Beke op basis van een nulmeting een notitie geschre-
ven met daarin een beschrijving van de situatie rondom twee opvangvoorzieningen in 
de Spoorwegstraat.1 Het gaat dan om twee aanwezige voorzieningen: Stichting Het 
Kruispunt en Stichting Stoelenproject ‘De Duif ’. Bij Stichting Kruispunt kunnen dak- 
en thuislozen twee keer op een dag, tussen 10.00 en 13.00 en tussen 16.30 en 19.00 uur, 
terecht. Om 17.30 kunnen 35 bezoekers een warme maaltijd krijgen. Bij het Stoelenproject 
krijgen twintig daklozen nachtopvang. Deze voorziening wordt, sinds 1 juli 2015, ook 
ingezet om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Deze vallen onder de zogenaamde 
Bed-, Bad- en Broodregeling (BBB-regeling). Onderdeel van de regeling is dat de overlast 
wordt gemonitord. Bureau Beke heeft een aantal keren een monitoring uitgevoerd. De 
monitoring staat ten dienste van het beheer; hieruit moet blijken of de overlast beheersbaar.

Na de nulmeting in 2015 zijn een eenmeting en een tweemeting uitgevoerd. Daarin 
is gekeken naar de effecten van extra maatregelen die zijn ingevoerd om de overlastsituatie 
beter te hanteren. Het gaat dan per meting om de volgende maatregelen: 

Eenmeting:
 � Extra toezicht door de politie (tijdelijke maatregel);
 � Extra toezicht door de doelgroephandhavers;
 � Aanscherpen van de (huis)regels voor de doelgroep zelf.

Tweemeting:
 � Weghalen van de bankjes in het Velperpleinpark (tegenover de MediaMarkt);
 � Inzetten van twee particuliere beveiligers in de omgeving van de Spoorwegstraat, en 

het pleintje bij de Mediamarkt ter hoogte van de opvangvoorzieningen.
 � Het sturen op de organisaties van Het Kruispunt en het Stoelenproject.

1  Kuppens, J. en Ferwerda, H. (2015). Opvang in Spoorhoek. Een onderzoek naar overlast rondom maatschappelijke 
opvangvoorzieningen in de Spoorwegstraat. Arnhem: Bureau Beke.
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1.1 De resultaten van de een- en de tweemeting
Uit de op de eenmeting gebaseerde notitie komt naar voren dat de extra maatregelen niet 
hebben geleid tot minder, maar juist tot een toename van incidenten in een half jaar tijd. 
Dit ondanks het feit dat deze tussenmeting betrekking heeft op de wintertijd, een periode 
waarin aan de doelgroep te relateren overlast tijdelijk afneemt vanwege de koudere weers-
omstandigheden. Ook blijken de tijdstippen van de incidenten, ondanks de maatregelen, 
niet te veranderen en is er sprake van hottimes tussen 10.00 en 13.00 uur, tussen 16.00 en 
18.00 uur en tussen 22.00 uur en middernacht. Verder is een aantal notoire overlastgevers 
rond de Spoorwegstraat en in de parken actief die veelvuldig in beeld komen bij de hand-
havers. De aanpak van deze personen, bijvoorbeeld beboeten vanwege alcoholgebruik, is 
niet effectief. Daarnaast blijkt rondhanggedrag rond de openingstijden van Het Kruispunt 
en het Stoelenproject een voorname reden van overlast.

Uit de op de tweemeting gebaseerde notitie blijkt dat de overlastontwikkeling rond-
om de twee opvangvoorzieningen in de Spoorwegstraat door de set extra maatregelen 
een positieve (lees: afnemende) ontwikkeling laat zien. Wanneer alleen gekeken wordt 
naar de maanden juni, juli en augustus is er sprake van een sterke daling in het aantal 
geregistreerde incidenten tussen 2015 en 2016. De extra ingezette maatregelen, vooral het 
weghalen van de bankjes in het Velperpleinpark en de inzet van de beveiliging rondom de 
opvangvoorzieningen, lijken daarmee een positieve invloed te hebben gehad. Wel lijken 
de maatregelen vooral op symptoombestrijding gericht, want het is niet uitgesloten dat de 
overlastgevers terugkomen als de beveiliging niet meer wordt ingezet.

Ook zijn bij de politie geregistreerde incidenten over een periode van zes jaar geana-
lyseerd. Deze analyse wijst uit dat in bepaalde maanden (november, december, januari en 
april) een verhoogde mate van overlast rondom de twee opvangvoorzieningen voorkomt. 
Verder blijken er vooral in de maanden april en mei 2016 zeer veel overlastincidenten te 
zijn geregistreerd. Ook komen op maandag, woensdag en zaterdag relatief meer overlas-
tincidenten voor. Ten slotte blijken de meeste incidenten ’s avonds tussen 20.00 en 1.00 
uur ’s nachts voor te komen.

1.2 Onderzoeksopdracht en onderzoeksmethoden:  
  belevingsonderzoek
Naar aanleiding van de resultaten uit alle metingen is door de gemeente Arnhem beslo-
ten een belevingsonderzoek onder de omwonenden en ondernemers uit te voeren. Dit 
belevingsonderzoek moet de laatste stand van zaken betreffende de door omwonenden 
en ondernemers beleefde overlast in kaart brengen. Daarnaast wordt gekeken of de bevin-
dingen die van omwonenden en ondernemers worden opgetekend terug te vinden zijn in 
de een- en de tweemeting.

Onderzoeksmethoden 
Voor het belevingsonderzoek is geen gebruik gemaakt van politiedata, maar van interviews 
(N=16). Bureau Beke heeft hiervoor deels dezelfde respondenten uit de nulmeting van de 
zomer van 2015 geïnterviewd. Deze omwonenden en ondernemers zijn namelijk personen 
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die een actuele kijk op de overlast rondom de opvangvoorzieningen hebben. Anderzijds 
zijn burgers geïnterviewd die nog niet eerder zijn gesproken. Daarnaast is gesproken met 
een doelgroephandhaver, een politiefunctionaris en een gemeentevertegenwoordiger.

1.3 Leeswijzer
De notitie is opgebouwd langs een aantal thema’s. In hoofdstuk 2 komt de ervaren over-
last aan bod, in hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de doelgroepen zelf. De bestaande en 
geplande maatregelen tegen de (ervaren) overlast komt in hoofdstuk 4 aan bod. In hoofd-
stuk 5 volgt een blik op de rol van andere partijen die betrokken zijn bij de twee stichtin-
gen. We sluiten in hoofdstuk 6 af met een epiloog.

2  De (ervaren) overlast
Hoewel er door burgers nog overlast ervaren wordt, is de algemene mening dat de doel-
groepgerelateerde overlast in de Spoorwegstraat is afgenomen. Vanuit diverse kanten 
wordt wel opgemerkt dat de overlast zich meer lijkt te verspreiden over verschillende loca-
ties, ook buiten de Spoorwegstraat. De singels, de Steenstraat, het Velperplein en bij de 
Albert Heijn worden dan als locaties genoemd.

De aard van de doelgroepgerelateerde overlast blijft grotendeels gelijk. Het gaat 
vooral om geluidsoverlast, rondhanggedrag, verrommeling/vervuiling van de omgeving, 
diefstal van fietsen en geweld op straat. Daarnaast geven meerdere burgers aan dat ze 
overlast ervaren van mensen die ’s avonds geen gebruik kunnen maken van een slaapplek 
bij het Stoelenproject of mensen die daar vanwege overlast ’s nachts uitgezet worden.

Verder wordt door diverse burgers opgemerkt dat er meer sprake lijkt van overlast 
die door anderen dan de doelgroep wordt veroorzaakt. In dat kader wordt gewezen op de 
Spoorwegstraat en direct daaromheen als bakermat voor ‘multiproblematiek’. Het gaat 
dan om de volgende zaken:

 � Dealen achter Rembrandt in de nachtelijke uren;
 � Verrommeling bij de afvalbakken achter Rembrandt;
 � Wietplantages in de buurt;
 � Dealers in woningen;
 � Begeleid wonen van jongeren in de Spoorwegstraat (Stichting OnderDak);
 � Overlastgevende huurders in (de buurt van) de Spoorwegstraat.
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3  De doelgroep
Veel burgers geven aan dat het drukker is geworden rondom de twee voorzieningen. Er 
lijken zowel bij Het Kruispunt als bij het Stoelenproject meer mensen te komen. Dit is 
ook bevestigd door beide stichtingen, die regelmatig mensen moeten weigeren. Er is een 
aantal redenen voor deze toename van mensen aan te wijzen:

 � Uit eigen observaties en vanuit een aantal respondenten komt naar voren dat er een 
nieuwe doelgroep bij lijkt te zijn gekomen: jongeren. Deze subgroep bezoekt zowel 
Het Kruispunt als het Stoelenproject. De oorzaak van deze aanwas is niet geheel 
duidelijk. Een enkele geïnterviewde geeft aan dat het mogelijk te maken heeft met 
het stopzetten van de vrije inloop bij het RIBW Jonahuis. Enkele andere respon-
denten geven aan dat er door de aanwezigheid van Stichting OnderDak (opvanghuis 
voor jongeren in begeleid wonen) een aanzuigende werking op deze subgroep op de 
Spoorwegstraat is.

 � Beide stichtingen lijken een aantrekkingskracht te hebben op buitenregionale burgers, 
soms van ver buiten de regio. Het zou dan zowel om Nederlanders als om buitenlan-
ders (afgewezen asielzoekers, maar bijvoorbeeld ook Polen en Roemenen) gaan.

Twee burgers geven aan dat de doelgroep ‘psychiatrischer’ lijkt te worden. Dit wordt vooral 
veroorzaakt doordat psychiatrisch patiënten steeds meer in woonwijken worden geplaatst 
en daar niet altijd mee om kunnen gaan. Dit kan volgens hen wel leiden tot onverwachte 
reacties, tot geweld aan toe, van deze subgroep als zij onder druk komen te staan.

4  De ingezette maatregelen
Door de geïnterviewden wordt gewezen op diverse oorzaken voor de eerdergenoemde 
overlastreductie. Er wordt ten eerste gewezen op positieve effecten van de in hoofdstuk 1 
genoemde maatregelen. Met name lijkt er nog sprake te zijn van een ‘na-ijleffect’ van de 
beveiligers. Maar ook wordt de winterperiode genoemd, van oudsher een periode dat de 
doelgroep meer binnen zit in plaats van buiten vertoeft. Nu het mooie weer gaat komen, 
houden veel respondenten nog een slag om de arm als het om de toekomstige overlast gaat.

Een aandachtspunt, ook voor de komende zomer, is het beddentekort bij de nacht-
opvang. Uit de tweemeting van Bureau Beke blijkt dat er een aandachtsmoment bij de 
nachtopvang ligt. Vanuit diverse kanten wordt namelijk aangegeven dat juist de mensen 
die niet binnen kunnen overnachten en blijven rondhangen voor overlast zorgen. Een deel 
van deze mensen kan door de intensievere samenwerking met IrisZorg in de Remisestraat 
terecht, maar de vraag van de doelgroep is dermate groot dat er sprake lijkt van een struc-
tureel beddentekort.
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4.1  Bestaande maatregelen
Er zijn volgens respondenten al de nodige maatregelen ingezet en wat er aan maatrege-
len is ingezet, lijkt deels ook vruchten af te werpen. Veel respondenten zijn vooral tevre-
den over de effecten die de beveiligers op de overlastreductie hadden. Toch is rond deze 
maatregel ook vanuit diverse kanten gewezen op het tamelijk lompe optreden van deze 
beveiligers, zowel richting de doelgroep als richting vrijwilligers van in ieder geval de 
nachtopvang.

Er wordt niet alleen gewezen op de beheersmaatregelen buiten, maar bij de stich-
tingen lijkt ook sprake van een omslag. Zo is de corveeregeling geschrapt,2 wordt meer-
dere malen het open raam (rolluik omhoog) aan de voorzijde genoemd en zijn meerdere 
respondenten tevreden over de actie die is genomen om de achterdeur van Het Kruispunt 
gesloten te houden (er zijn airco’s geplaatst). Ook zijn er voor omwonenden minder zicht-
bare maatregelen getroffen, zoals een maandelijks overleg met de vrijwilligers van Het 
Kruispunt over hoe de overlast optimaler te beheersen is. In dat kader wordt ook gewezen 
op ‘het kijken naar oplossingen in plaats van het blijven hangen in problemen’.

De stichtingen zien ook steeds meer de overlast voor de deur als hun verantwoorde-
lijkheid, hoewel ze wel willen wijzen op begrip bij omwonenden: als het binnen hectisch 
is, kan niet direct van de twee aanwezige vrijwilligers gevraagd worden om buiten de 
overlast tegen te gaan, want dan staat één vrijwilliger buiten en één in zijn eentje binnen; 
dat is voor beiden niet veilig genoeg.

4.2  Nieuwe maatregelen
Er wordt door alle partijen met nieuwsgierigheid gekeken naar de straatcoaches, in de 
hoop dat deze effect hebben op de overlastbeheersing. De meningen over de uiteindelijke 
effecten van de straatcoaches lopen onder de geïnterviewden uiteen van negatief tot posi-
tief. Inmiddels zijn de straatcoaches gestart en is het de bedoeling dat deze meer de spil 
gaan vormen tussen de burgers enerzijds en de stichtingen anderzijds, ook bijvoorbeeld 
voor wat betreft het eerder signaleren van overlast en het doorverwijzen van hulpvragende 
mensen uit de doelgroep. Enkele bewoners geven aan dat ze in ieder geval tevreden zijn 
over de wijze waarop de straatcoaches zijn geïntroduceerd. De bedoeling is dat de straat-
coaches op hottimes (tussen 16.00 en 24.00 uur) en op hotspots in de wijk Spijkerhoek 
(dus bijvoorbeeld ook bij het muurtje naast de opvang) zullen rondlopen. Daarnaast zullen 
ze ook op andere locaties in de wijk rondlopen.

2. Deze regeling betekende gratis eten voor degenen die helpen met corvee. Dit was populair bij de doelgroep en leidde tot 
wachtrijen bij de voordeur.
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4.3 Maatregelen die gemist worden
Vanuit diverse kanten, zowel bij de handhaving als bij burgers, wordt het gemis aan regi-
stratie bij de stichtingen nog steeds als een basale tekortkoming in het beheer ervaren. 
Volgens geïnterviewden kan registratie meerdere doelen dienen:

 � In het kader van de regiofunctie van de gemeente Arnhem kan worden gekeken of er 
personen van buiten de regio worden opgevangen die bij voorkeur elders opgevangen 
zouden moeten worden;

 � Personen waarvan men overlastgevend gedrag verwacht kunnen eerder in beeld 
komen bij de handhavers als er een vorm van uitwisseling tussen de stichtingen en de 
handhaving is;

 � Personen die (psychiatrische) hulp en/of zorg nodig hebben kunnen eerder worden 
doorverwezen.

Ook geven enkele respondenten nog een aantal suggesties voor het toekomstige beheer. 
Het gaan dan om de volgende ideeën:

 � Instelling van opruimploegen onder de doelgroep. Deze kunnen periodiek de directe 
omgeving schoonhouden;

 � Zorgen voor meer dagbesteding, bijvoorbeeld de doelgroep zelf laten koken;
 � Gemeentelijke subsidie intrekken als niet beter geregistreerd wordt door de stichtingen;
 � Eisen voor de stichtingen moeten gelijk getrokken worden met die van IrisZorg, 

bijvoorbeeld ten aanzien van het toelatingsbeleid, registratie en professionaliteit van 
mensen die er werken;

 � In plaats van een systeem van straffen toewerken naar een systeem van belonen: de 
doelgroep bijvoorbeeld een blik bier geven als ze buiten op straat een uur hebben 
schoongemaakt;

 � De gemeente moet nog meer bij de stichtingen naar binnen, om een beeld te krijgen 
van de noden van de doelgroep en deze noden aan te pakken;

 � Cameratoezicht op het plein achter Rembrandt, zowel tegen rondhangen van de 
doelgroep, dealen en verrommeling;

 � De gemeente (Volkshuisvesting) moet geen overlastgevende huurders meer plaatsen 
in de buurt van de Spoorwegstraat;

 � Er zijn signalen dat de regiofunctie van de regiogemeenten wordt gedecentraliseerd. 
Dit zou voor regio Arnhem betekenen dat maatschappelijke opvang deels een verant-
woordelijkheid voor omliggende gemeenten van Arnhem wordt. Er zou in de nabije 
toekomst gekeken moeten worden naar de gevolgen van deze eventuele wijzigingen.  

Ten slotte spreekt een aantal geïnterviewden de vrees uit voor een te gemakzuchtige hou-
ding in het beheer. Er moet volgens hen voorkomen worden dat de touwtjes na een periode 
van matige overlast gevierd gaan worden. Zij geven aan dat dit vooralsnog niet wenselijk 
is, omdat de situatie in de Spoorwegstraat zo weer kan verergeren. 
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5  De rol van overige partijen
Partijen zijn in het algemeen erg tevreden over de daadkracht die vanuit de gemeente 
getoond wordt. Een recent voorbeeld hiervan zijn de geplaatste airco’s bij het Kruispunt. 
Dit was een goed voorbeeld van korte lijnen tussen de stichtingen en de gemeente. Wel 
hopen de meeste geïnterviewden dat de korte lijnen blijven bestaan, nu een gemeentever-
tegenwoordiger met de Spoorwegstraat in haar portefeuille weg is gegaan.

Over de doelgroephandhavers en de politie is men in de regel tevreden. Een enke-
ling vraagt zich wel af hoe de wisselwerking tussen de doelgroephandhavers/politie en de 
straatcoaches zal gaan worden.

Verder wordt door stichting Het Kruispunt de aanwezigheid van onder andere het 
Wijkteam zeer gewaardeerd. Dit betekent dat er al in een vroeger stadium en meer op een 
laagdrempelige plek contact met de doelgroep gezocht wordt; iets dat een basis kan zijn 
voor verdere hulpverlening.

6  Epiloog: gezamenlijk springen
De bij de overlastreductie betrokken partijen (vooral burgers en de stichtingen) lijken 
elkaar steeds meer tegemoet te komen, ook omdat er ook bij de stichtingen bereidheid 
is om maatregelen door te voeren en te beseffen dat overlastreductie niet bij de voordeur 
stopt. Dit alles betekent alleen niet, dat zij al gezamenlijk optrekken, iets dat onze voor-
keur als onderzoekers zou hebben als het gaat om het zo effectief mogelijk bestrijden van 
de overlast. Opvallend is bijvoorbeeld dat er weinig dagelijkse uitwisseling tussen de par-
tijen is. Dit vindt eigenlijk veelal alleen via de officiële overleggen die door de gemeente 
worden gepland.

Voor effectieve overlastbeheersing is meer nodig, vooral dat alle partijen ‘over hun 
eigen schaduw springen’ en niet alleen kijken vanuit hun eigen perspectief. Wederzijds 
begrip, zowel vanuit overlastgevende doelgroep als vanuit burgers, wordt niet achter de 
vergadertafel gekweekt, maar door écht bij elkaar op bezoek en met elkaar in gesprek te 
gaan. Op die momenten kunnen de partijen elkaar wederzijds op de hoogte houden van 
ontwikkelingen en overlast, zonder te hoeven wachten op de door de gemeente georgani-
seerde vergaderingen.

Een paar extra maatregelen en initiatieven zullen naar onze mening kunnen bijdra-
gen aan het verminderen van de overlast. De effecten van de straatcoaches zullen zich nog 
moeten uitwijzen, maar de initiatieven van het Wijkteam om bij de stichtingen binnen te 
treden en contact met de doelgroep te leggen zijn interessant. Naar onze mening zijn ze 
ook noodzakelijk, omdat de stichtingen getalsmatig aan hun grenzen zitten; er is meer 
vraag dan aanbod (eet- en slaapplekken). Dit laatste heeft naar onze mening ook te maken 
met de noodzaak om enige vorm van selectie toe te passen in de doelgroep. Het gaat dan 
met name om de volgende suggesties:



 � Het demotiveren van de komst van buitenregionalen en buitenlanders (uitgeproce-
deerde vluchtelingen uitgezonderd;

 � Het bieden van alternatieve trajecten voor jongeren.

Ook zal de samenwerking tussen de stichtingen en IrisZorg nog meer gestalte moeten 
krijgen. IrisZorg moet zich realiseren dat ze niet alleen verantwoordelijk zijn voor de 
opvang in eigen instellingen, maar ook zorgen voor een uitstroom van juist een zware 
doelgroep richting de Spoorwegstraat. Het mag niet zo zijn, dat de instellingen in de 
Spoorwegstraat gebruikt worden als ‘afvoerputje’.

Ten slotte zal het goed zijn als er meer open en directe communicatie tussen enke-
le burgers en de stichtingen ontstaat. Het uitwisselen van meningen/ergernissen tijdens 
vergaderingen is een te officiële, maar vaak ook een te late gelegenheid om overlast direct 
aan te pakken. De stichtingen hopen ook dat burgers meer direct bij hen melden, terwijl 
burgers soms aangeven niet te weten waar of hoe te melden. Kennelijk is daar nog een 
wereld te winnen.
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