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Geacht college,

Zoals u bekend zal zijn is er veel ongerustheid in het winkelgebied Dieze-centrum en speciaal in de
Vechtstaat over de mogelijke komst van een coffeeshop in genoemde straat.
Tijdens de onlangs gehouden informatiebijeenkomst bleek dat er veel weerstand tegen de komst
van een vijfde Zwolse coffeeshop bestaat bij een groot aantal buurtbewoners en winkeliers. Men
vreest - en naar de mening van het CDA terecht - dat er allerlei vormen van overlast kunnen
ontstaan die de kwaliteit/het leefklimaat in de buurt bepaald niet ten goede zal komen. En dat op
een moment dat de noodzaak om de buurt te upgraden op veel (politieke) steun kan rekenen.
Zoals u bekend zal zijn is het CDA-Zwolle geen voorstander van het fenomeen coffeeshops. De
persoonlijke en maatschappelijke ellende die door het gebruik van verdovende middelen
veroorzaakt kan worden en ook daadwerkelijk veroorzaakt wordt is met geen pen te beschrijven.
Nederland probeert al jaren met veel overtuiging het roken van tabak, vooral bij jongeren, te
ontmoedigen, maar het roken van verdovende middelen wordt door de uitbreiding van het aantal
coffeeshop juist aangemoedigd. Dat is bepaald tegenstrijdig te noemen.
Tijdens de informatieavond werd duidelijk dat in Dieze-centrum nogal wat kwetsbare jongeren
wonen en het lijkt het CDA-Zwolle onwenselijk dat zij dagelijks met ‘een coffeeshop om de hoek’
geconfronteerd worden.
Het economisch belang van een exploitant is in onze visie ondergeschikt aan het maatschappelijk
belang van de inwoners en ondernemers van Dieze-centrum.
Het verbaast onze fractie dat deze maatschappelijke invalshoek blijkbaar van secundair belang
wordt geacht.
In een (ver) verleden heeft de gemeenteraad aangegeven dat er in Zwolle ruimte is voor vijf
coffeeshops.
Ten eerste was dat ‘toen’ en ten tweede is de gemeente niet verplicht om een vijfde coffeeshop
daadwerkelijk toe te staan; er zijn steekhoudende argumenten om dat nu juist niet te doen.
Het CDA zou er trouwens een voorstander van zijn dat het ooit door de raad genomen
coffeeshopbesluit opnieuw ter discussie wordt gesteld. Het is ons inziens geen wet van Meden en
Perzen. Inzichten over het gebruik van drank, tabak en verdovende middelen zijn anno 2018
immers heel anders dan bij voorbeeld twintig jaar geleden.
Het CDA verzoekt u om

1 voldoende tijd te nemen voor het laten indienen van zienswijzen; twee weken is wel erg kort en
binnenkort is het vakantietijd.

2. uw voorgenomen besluit te heroverwegen, de ingeslagen weg te verlaten en te kiezen voor een
gezonde besluitvorming voor een gezond Dieze-centrum.
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