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Rob Berends
Àrerhery:

De editie van het Mega pira-
ten Festijn van vanavond in
GelreDome komt nog te

petgeschal'de School vor
het Nederlandse Lied' var
start ging. Die opleiding
staat inmiddels nier meer
als zodanig. Bijde auditie
vielen zoveel kandidaten
dat er nog maar een hand
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Sterke toename ove rlast
doorverwarde bewoners

. 
Volgens Volkshuisvesting is de

situatie complex, omdat meestal
meerdere partijen betrokken zijn
bii de overlastgever.,,We merken
dat de zorg niet altijd voldoende is
uitgerust om overlast weg t€ n€-
men." De politie geeft eveneens
aanzichzorgen te maken of'thuis-
behandelde, vaak zeer kwetsbare
mensen wel voldoende ondersteu-
ning wordt geboden'.

Instelling voor verslavingszorg
Iriszorg zegt dat de GGZ vaàk on-
voldoende uren toegekend krijgt
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- Martien Louwers

De overlast door verwarde per-
sonen in Arnhem is de afgelo-
pen jaren explosief gestegen.
Dat constateren zowel politie
als woningcorporaties.

Anita van Rootselaar
Ari'i§:ert

Sinds zo16 is het aantal meldingen
van verwarde personen bij de po-
litie met 40 procent toegenomen.
Vergeleken met 2012 is het aantal
meldingen zelfs verviervoudigd.

In zo16 registreerde de politie in
Arnhem nog 1oo5 gevallen van
overlast door verwarde personen.
In zor8 was dat aantal opgelopen
tot 14o6. Met name de eerste helft
van dit jaar was het aantal meldin-
gen hoog, met 856 gevallen. De
woningcorporaties Vivare en
Yolkshuisvesting herkennen het
beeld dat uit de cijfers opdoemt.

om complexe gevallen adequaat te
helpen. Bovendien speelt de instel-
linggeen rol meerbiivroege signa-
Ienng. ,,L,r ls ln Arnhem geen veld-
werlq en er is ook geen Iris in de
Buurt meer."

Wiikteams
Volgens wethouder Martien Lou-
wers zijn de meeste mensen die
problemen veroorzaken echter,,in
beeld bii de sociale wijkreams", en
ontvangen zij zorg. De stijging van
overlast door verwarde personen,
moet volgens de wethouder beter
worden geanalyseerd.

Louwers: ,,Het zal zeker te ma.
ken hebben met het feit dat in de
wijk meer kwetsbare mensen wo-
nen." Daarmee verwijstze naarhet
landelijk beleid dat gericht is op
het helpen van mensen thuis in
plaats van via opnames. Sinds zor5
is landelijk een op de drie bedden

uit de psychiatrie verdwenen.
Louwers geeft aan positief te

staan tegenover dat beleid.,,Het is
goed dat mensen zo lang mogelijk
thuis kunnen wonen." ze ptóit
v_oor meer begrip voor verward ge-
drag.,,|e moet ook accepteren àat
er altijd mensen zijn die even wat
ander gedrag vertonen."

Onrust
De gemeente Arnhem onderzoekt
op dit moment op verzoek van de
raad hoe de leeÍbaarheid inwijken
op peil kan worden gehouden.
Aanleiding daarvoor is de onrust
die de afgelopen tijd in verschil-
lende wijken is ontstaan over de
komst van een zorgvoorziening, In
de politiek wordt aangedrongen op
een betere spreiding over de stad,
om te voorkomen dat sommige
wijken een afvoerputje worden.-
rPS


