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Een betere leefomgeving 
voor alle Brusselaars

Zoals in alle andere grote Europese 
steden zijn er in de stad Brussel plekken 

waar openlijk drugs worden gebruikt. 
Dit is een heel zorgwekkende situatie op 

het vlak van volksgezondheid en openba-
re overlast. Om de situatie aan te pakken, 
wil de Stad Brussel daadkrachtig optre-
den en een risicobeperkende gebruiks-

ruimte openen. 

Er zijn bijna 100 gebruiksruimtes in Europa. 
Met de opening van deze eerste gebruiks-

ruimte op haar grondgebied wordt de 
stad Brussel op dit vlak de tweede 

Belgische pioniersstad, na Luik.

Dit type sociaal-medische voorziening 
biedt een veilige omgeving om te 

gebruiken, onder toezicht van een gespe-
cialiseerd team. De voorziening promoot 

uiteraard geen drugsgebruik. 

Ze biedt een pragmatisch antwoord op 
het gebruik dat, als het niet wordt bege-
leid, onvermijdelijk op straat, in metrosta-

tions of in parken zou plaatsvinden. 
Zo’n gebruik draagt bij tot het onveilig-

heidsgevoel dat we juist willen bestrijden.
Dit lokale initiatief is een nieuw middel 

om de leefomgeving van alle Brusselaars 
te verbeteren en de meest kwetsbaren 

waardige begeleiding te bieden.
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De al bestaande gebruiksruimten worden 
positief geëvalueerd. Ze dragen bij tot de 
rust in de openbare ruimte en bieden een 
opvangmogelijkheid voor drugsgebruikers 

die op de dool zijn.

 

Er is geen toename van de criminaliteit 
in de omgeving van deze voorzieningen. 
Tijdens de eerste 16 maanden waarin de 

Luikse voorziening actief was, werden er in 
die stad bijna 21.000 gevallen van gebruik 

in de openbare ruimte voorkomen. 

In Rotterdam werden er dankzij de 
gebruiksruimte 83% minder spuiten op 

straat gevonden.

Onthaal en 
wachtzaal

Gebruiksruimte 
met toezicht

Rustruimte Medische en 
sociale consultaties 
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RISICOBEPERKENDE GEBRUIKSRUIMTE 
EEN NIEUWE AANPAK IN BRUSSEL

Verbeteren van de volksgezondheid

· Vermijden van fatale overdosissen;
· Vergemakkelijken van de doorverwijzing 

naar het zorgnetwerk;
· Verkleinen van het risico op nieuwe 

hiv- en hepatitisinfecties.

Zorgen voor meer openbare rust

·  Terugdringen van openbaar drugsgebruik;
·  Beperken van de aanwezigheid van gebruikt 

materiaal in de openbare ruimte.

Locatie - 1000 Brussel

De gebruiksruimte is gevestigd in de Woe-
ringenstraat 9, niet ver van de plaatsen waar 

er volgens de politie en gespecialiseerde 
gezondheidsdiensten openlijk drugs worden 
gebruikt. De nabijheid van het politiebureau 
Oude Markt en het UMC Sint-Pieter en de 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer zijn 
belangrijke troeven

Voor wie ?

De gebruiksruimte is uitsluitend gericht op een 
kwetsbaar publiek (18+) dat verslaafd is aan 
drugs zoals heroïne en cocaïne. De ruimte 
dient niet voor de opvang van exclusieve 

gebruikers van alcohol of cannabis.

Een betere leefomgeving voor iedereen

De gebruiksruimte is geen spuitruimte, ze is 
een gecoördineerde sociaal-medische 

voorziening die geïntegreerd is in het leven 
in de wijk.

Gratis en anoniem

De gebruiksruimte vangt elke drugsgebruiker 
op die aan de hierboven vermelde toegangs-

voorwaarden voldoet, ook al is hij niet aan-
gesloten bij een sociale verzekeringsinstelling. 
Inschrijven is verplicht, net als het naleven van 
het huishoudelijk reglement (dat streng is op 

het gebied van dealen, voorkomen van 
geweld, respect voor de buren, ...)

Een multidisciplinair centrum 
in een netwerk

Er is paramedisch en sociaal personeel aan-
wezig, dat permanent toezicht houdt op de 
werking van de ruimte en dat de begunstig-
den begeleidt in hun zorgtraject en sociale 

integratie. Er worden gratis medische consul-
taties gegeven, zonder afspraak, door artsen 

die gespecialiseerd zijn in verslaving.
Het OCMW van de Stad Brussel zorgt voor het 

sociaal-administratieve aspect. Dat is on-
ontbeerlijk om toegang te krijgen tot zorg en, 
indien nodig, doorverwezen te worden naar 

het gespecialiseerde netwerk.

De naam GATE

Uit de wetenschappelijke literatuur over 
risicobeperkende gebruiksruimtes blijkt dat 
deze plaatsen fungeren als toegangspoort 
naar de zorgsector. De naam Gate symbo-
liseert deze houvast op weg naar meer wel-
zijn. Hij verwijst naar veiligheid, onderdak, de 
overgang van de straat naar een plaats met 

begeleiding en omkadering. 

Transit en MSOC, twee gespecialiseerde 
organisaties

De Stad Brussel doet een beroep op twee 
ervaren actoren voor de werking van de

 voorziening:
· Transit, een vzw met meer dan 25 jaar 

ervaring in het onthaal van en de zorg voor 
mensen met een verslaving, is binnen het 

programma verantwoordelijk voor de sociale 
begeleiding en de begeleiding van 

de gezondheid.
· Het Medisch-Sociaal Opvangcentrum 

(MSOC), dat al meer dan 20 jaar bestaat in 
de wijk, zorgt voor het medische luik van het 
programma, om mensen te begeleiden naar 

een zorgtraject en vervangende 
behandelingen.

Nultolerantie voor dealen op straat en 
openbare ordeverstoring

In overleg met het Openbaar Ministerie en de 
politie is er een zone van prioritaire aandacht 

afgebakend. Politieagenten zijn speciaal 
opgeleid om in te grijpen als dat nodig is.

Meer preventie in de wijk

BRAVVO vzw en Transit vzw zetten hun teams 
in om permanent van nabij samen te werken 

met buurtbewoners, handelaars, ...

Stedelijke ontwikkeling

Het project past in het kader van de moder-
nisering van de infrastructuur in de stad en de 

wijk (metro, straatmeubilair, ...)
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