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Week van de verslaving

Inleiding
Van zondag 25 september tot zondag 2 oktober 2022 vindt de week van verslaving plaats. In deze
week is er extra aandacht voor verslaving en middelengebruik. Veel mensen hebben zelf of in hun
omgeving te maken met verslaving. Toch is het vaak lastig om hulp te zoeken. Een verslaving gaat
voor alle betrokkenen vaak samen met schaamte en schuld. Hierdoor trekken mensen zich terug en
stapelen de problemen zich op.
De week van de verslaving heeft als doel het taboe rondom verslaving te doorbreken. De week is
voor iedereen die geïnteresseerd is of te maken heeft met verslaving en middelengebruik.

Kernboodschap
Ook de raadsleden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de informatieavond op 28 september
2022 in de Heerd.
Op het gebied van verslaving doen we als gemeente Heerde al veel op het vlak van signalering en
preventie. Zo werken we vanuit de aanpak (GHB) middelen gebruik & verslaving en start binnenkort
de pilot casemanager middelengebruik en verslaving. In de week van de verslaving vragen wij
inwoners van de gemeente Heerde om met ons het taboe op verslaving te doorbreken. Daarom
wordt deze week ook georganiseerd in samenwerking met inwoners, boa’s, kerken, wijkagenten,
ervaringsdeskundigen, Tactus, de Herstelbroeders en andere hulpverleners o.a. vanuit Stip.
Op zondag 25 september start de week van de verslaving in alle kerken in de gemeente Heerde.
Tijdens de weekmarkten in Wapenveld op woensdagochtend 28 september en Heerde op
vrijdagmiddag 30 september kunnen inwoners in gesprek met ervaringsdeskundigen, de
wijkagenten en andere hulpverleners. Tevens is op woensdag 28 september een informatieavond in
de Heerd. Tijdens deze avond, die geopend wordt burgemeester Wiggers, komen verschillende
sprekers aan het woord die vertellen over hun ervaring met middelengebruik of andere
verslavingen.
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1. Flyer week van de verslaving

