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1. Algemene inleiding 

“Alcohol en andere drugs zijn ruim aanwezig in onze samenleving. Met alcohol en andere 
drugs bedoelen we alcohol, tabak, psychoactieve medicatie, illegale drugs. Het onderscheid 
tussen legale en illegale drugs is in de eerste plaats een juridisch onderscheid, dat niets zegt 
over het gezondheidsrisico van deze middelen. Vanuit een gezondheidsperspectief zijn al 
deze middelen 'drugs' en houden ze in meerdere of mindere mate risico's in voor de 
gezondheid en het welzijn van de gebruiker en zijn omgeving.” 

 
Het is belangrijk om vanuit de stad te werken aan een lokaal alcohol- en drugsbeleid*. Dit 
maakt een globale aanpak van de alcohol- en drugthematiek in Sint-Niklaas mogelijk. Met 
een lokaal alcohol- en drugsbeleid willen we:  

 preventief optreden: we willen problemen voorkomen;  
 hulp bieden bij problemen als gevolg van gebruik;  
 adequaat optreden als er grenzen worden overschreden. 

 
Een globale aanpak van de alcohol- en drugthematiek situeert zich bijgevolg op vier niveaus 
die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:  

 een welzijnsbevorderend beleid op het vlak van onderwijs, tewerkstelling en 
huisvesting; 

 een preventiebeleid dat gedragen wordt door alle maatschappelijke sectoren;  
 een hulpverleningsbeleid met een gedifferentieerd en goed bereikbaar 

hulpverleningsaanbod;  

 een repressief beleid dat instaat voor controle, wetshandhaving, vervolging en 
bestraffing. 

 
*
Opm.: alcohol is een legale drug en zit sowieso onder de noemer drugsbeleid.  Gezien het echter een 

maatschappelijk aanvaarde drug is, wordt dit soms nog apart vermeld. 

 
 
 



 
 
 

2. Beeldvorming in Sint-Niklaas/ nieuwe vaststellingen 
 

• Het verzamelen van cijfermateriaal of gegevens rond alcohol- en druggebruik is niet 
evident. Wel beschikken we over Vlaamse studies van VAD die we met de nodige 
omzichtigheid kunnen extrapoleren naar Sint-Niklaas.  
Zo blijft alcohol het meest gebruikte genotsmiddel in ons land.  
Onderzoek uit 2015-2016 toont aan dat 53.8% van de leerlingen in het secundair 
onderwijs het afgelopen jaar alcohol dronk. Niet alle alcoholische dranken blijken 
even populair: bier werd door het meeste aantal leerlingen gedronken.  
Uit de resultaten van de gezondheidsenquête van 2013 blijkt dat onder de wekelijkse 
drinkers 17% van de Vlaamse bevolking meer drinkt dan 10 glazen per week (de 
hoeveelheid uit de nieuwe Vlaamse richtlijn). Het gaat hier om 25% van de mannen 
en 8% van de vrouwen. Deze drinkers situeren zich vooral in de leeftijdscategorie 
van 45-64 jaar. 
Onder jongeren in het secundair onderwijs was cannabis het meest gebruikte 
illegale middel. Tijdens het schooljaar 2015-2016 zei 14,6% van de jongeren tussen 
12 en 18 dat ze ooit cannabis hebben gebruikt. Vergeleken met tien jaar eerder is dat 
een aanzienlijke daling (toen was dit 21,3%). 11% van de leerlingen gebruikte het 
jaar voor de bevraging cannabis. 2,6% deed dat regelmatig (wekelijks tot dagelijks). 
Vanaf de leeftijd van 15-16 jaar nam het cannabisgebruik gevoelig toe. Meer jongens 
dan meisjes gebruikten ooit en het laatste jaar cannabis. 3,5% van de leerlingen had 
ooit andere illegale drugs dan cannabis gebruikt. Bij de oudste leerlingen (17 en 18 
jaar) gebruikte 2,4% in de maand voor de bevraging een andere illegale drug dan 
cannabis. Xtc is de meest frequent voorkomende drug: 5,5% van alle 17-18-jarigen 
heeft ooit xtc gebruikt.  
In 2013 zei 14% van de Vlaamse bevolking tussen 15 en 64 jaar dat ze ooit 
experimenteerden met cannabis (17% mannen, 11% vrouwen). 3,5% van de 
Vlamingen gebruikte in de twaalf maanden voor de enquête cannabis, 2% in de 
dertig dagen ervoor. 0,4% van de Vlamingen gebruikte het afgelopen jaar cocaïne, 
0,3% opiaten en 0,4% xtc of amfetamines. 
 

 
 Op het lokaal drugoverleg van juni 2017 werden volgende tendensen/fenomenen in 

Sint-Niklaas gesignaleerd:  
- Het bingedrinken en het indrinken op préfuiven blijft opvallend.  
-    Cocaïne- en speedgebruik zijn duidelijk aanwezig, nochtans is het Vlaamse   
     gemiddelde vrij laag of 0,4 %. 
- Heroïnegebruik is in opmars sinds eind 2016. Dit wordt door de politie 

bevestigd door grote acties in Antwerpen. Het resultaat is dat er slachtoffers 
vallen in gans Vlaanderen. Ook multi-dealing wordt vermeld.  

-    In de psychiatriën en het CGG wordt meer en meer multi-gebruik vastgesteld. 
-    Scholen melden een lagere beginleeftijd van cannabis. Cannabis lijkt nog meer  
     en meer  toegankelijk. Sommige jeugdbewegingen zouden ook normaliserend  
     werken.  
-    Het gamen lijkt te stijgen. Dit melden ook de scholen. 
-    Wat betreft gokken: er is een stijging van de wedkantoren. Dit is moeilijk om  
     op lokaal niveau aan te pakken. In de wedkantoren is er tevens overlast rond  
     roken (cannabis) door de rookkamer die dit faciliteert. De gokautomaten blijven 
     sterke bron van inkomsten voor cafébazen. 

http://www.vad.be/artikels/detail/syntheserapport--leerlingenbevraging-2015-2016
http://www.vad.be/artikels/detail/syntheserapport--leerlingenbevraging-2015-2016


-    Er is een opkomst van de shisha-bars. Echter de waterpijp is veel schadelijker  
     dan sigaretten. Er is één formele shisha-bar en verschillende informele. 
-    De tendens van “wurgspelen” is verdwenen. 
-    Er worden bommetjes van lachgas gesignaleerd. 
-    Het veelvuldig vapen/ gebruik van de E-sigaret.  Hierbij wordt het                                                                             
      voorzichtigheidsprincipe gehanteerd. Voor rokers wordt gesteld dat de e-sigaret  
     met nicotine veel minder schadelijk voor de gezondheid is dan tabak.  De   
     gevolgen van meedampen kunnen nog niet voldoende ingeschat worden.  De 
     lange termijngevolgen van elektronisch roken zijn nog niet gekend.   

 
 

• We beschikken ook over lokaal cijfermateriaal van 2017 (kan worden opgevraagd): 
-    Door de politie werden er in 2017 365 inbreuken vastgesteld (253 bezit, 63  
     handel, 17   gebruik, 17 andere, 13 fabricatie, 2 in- en uitvoer). 
-   Het vroeginterventieproject naar druggebruikers (leeftijd van 14 tot 25   
    jaar) geeft ons volgende resultaten: in 2017 waren er voor Sint-Niklaas 107    
    aanmeldingen. Er waren 71 actieve zorgperiodes.   Er vonden 395 directe  
    hulpverleningscontacten plaats; hieronder verstaan we intake,  
    begeleidingsgesprekken, ouderbegeleiding en groepsbegeleiding. Er vonden 122 
    indirecte cliëntgebonden activiteiten plaats; hierbij gaat het over telefonisch  
    overleg met verwijzers, huisartsen, andere hulpverleners. 
-  In het MSOC (Medisch Sociaal Contactpunt voor Chronische druggebruikers), elke  
   donderdag in het Welzijnshuis werden er 41 cliënten (= lopende dossiers) begeleid.  
   Hier bovenop waren er ook 2-tal eenmalige contacten. De gemiddelde leeftijd van  

              de patiënten is 37 jaar. Er zijn 29 mannen tegenover 12 vrouwen. De meeste  
              cliënten hebben geen kinderen (21 personen) of één kind (14 personen). Wat  
              beroepsactiviteiten betreft: 17  cliënten zijn arbeiders, 5 zijn er werkloos, 4 hebben 
              een OCMW uitkering,14 een ziekteuitkering. De meeste cliënten (34) zijn van  
              Belgische origine.  
 
  



3. Preventie 
 
BETROKKEN DIENSTEN 
 

• Dienst diversiteit, samenleving en preventie 
• Delta preventie (CGG) 
• CLB’s  
• Horeca-coach  
• LOGO Waasland 
• Jongeren Advies Centrum 
• Drugpunt Waas 
• Flankerend onderwijs / Huis van het Kind 
• Politie: cel drugs 

… 
 
LOPENDE ACTIES BINNEN ONDERWIJS  
 

• Lift en Traject op maat/acties Huis van het Kind: deze acties beogen om 
kinderen van de kleuter- en lagere school te versterken in hun sociale vaardigheden 
en hen aan te moedigen in een positieve interactie met klasgenoten. 

• MEGA of  “Mijn Eigen Goed Antwoord” is nog steeds een succes. In 2017 waren er 
800 leerlingen verspreid over 22 basisscholen. Voor 2018 zijn er terug 22 scholen 
goed voor 740 leerlingen. Er is een nieuwe lichting van Mega-agenten. Op 22 februari 
is er een vorming doorgegaan met als the gamen en de voorstelling van een 
vernieuwe powerpoint presentatie.  

• Drugsbeleid op school: er is een bestaand aanbod rond infosessies op school door 
de vroeginterventiewerker/preventiewerker en de lokale politie. Dit eveneens in de 
OKAN klassen. Er is een bestaand aanbod rond coaching van een drugbeleid op 
school door het CGG en het CLB. Er vond tevens een bevraging van directies plaats 
op 9 mei 2017. Zij signaleren dat het gamen stijgt en cannabis op steeds jongere 
leeftijd plaatsvindt. Er werd ook gevraagd om ouders meer te betrekken en het 
vroeginterventieproject een meer dwingend karakter te geven. Er was ook vraag naar 
meer suïcidepreventie. 

• Specifieke preventieprogramma’s zoals vb. Leefsleutels/Unplugged (opgestart in 
1993) zijn opgenomen in het algemene preventiebeleid van de scholen. 

• Rookvrije Klassen: wordt georganiseerd vanuit Logo en zal binnen 2 jaar worden 
herzien. 

• Act-preventie: is een programma om de geestelijke gezondheid van jongeren te 
verhogen (in het kader van depressie- en suïcidepreventie). Het proefproject werd 
geëvalueerd door KUL;  
Act-preventie is daarom omgevormd tot een vroeginterventieprogramma naar 
jongeren via het CGG en het CLB. Jammer genoeg is het probleem dat leerlingen niet 
graag buiten de schooluren naar een dergelijke programma komen. 

• Hoger Onderwijs: er is een jaarlijks preventieproject op Odisee bij de aanvang van 
het academiejaar. Er is ook medewerking aan de werkgroep VAD in functie van een 
Vlaamse campagne. 

• Cyber-pesten: rond dit thema bestaan er nog weinig acties. Sommige scholen 
nemen dit reeds op via de interne leerlingenbegeleiders. Child focus geeft hierover 
voordrachten en de maatschappelijke cel van politie heeft hier ook opleiding rond 
gevolgd (er kunnen zedenzaken uit voortvloeien). 



• Infosessies secundair onderwijs: Preventiedienst, vroeginterventie dienst en de 
lokale recherche geven op vraag van scholen een 2 uur durende informatie sessie 
over drugs. Dit voor 2de en 3de  graad. 
 
 

 
 
LOPENDE ACTIES BINNEN HET VRIJETIJDSMILIEU 
 

 Laatste 100 dagen: in 2016 was er nog een actie met placemats. In 2017 en ook in 
2018 stond er geen tent meer en werden er ook geen specifieke acties meer 
georganiseerd. Veel jongeren gaan die vooravond uit in Gent. De scholen waren geen 
vragende partij voor een specifieke actie. 

 Respect-16 actie: is een sensibiliseringsactie rond alcohol voor jongeren. Hierover 
loopt een briefing op aanvraag bij fuiven zoals de openluchtfuif in Nieuwkerken. 

 Promillepolies is een sensibiliseringsactie rond alcohol, vooral voor 40 plussers. 
Deze gaat door tijdens verschillende kerstmarkten en bij grote evenementen van de 
stad. 

 Tournée Mineral in de maand februari en Moctailbar tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de stad zijn eveneens sensibiliseringsacties rond alcohol. 

 De aanvraag voor de vergunning sterke dranken verloopt via de dienst 
evenementen. 

 Er is de Weedshop, dit is een sensibiliseringsactie rond cannabiswetgeving, 
hulpverlening en psychosen die plaatsvindt op de parkfeesten tijdens de zomer en 
het op het stationsplein op 20 april 2018. 

 Op de Openluchtfuif ondersteunde de dienst een enquête van VAD i.v.m. indrinken.  
 

 
LOPENDE ACTIES NAAR OUDERS 
 

 Ouderavonden vroeginterventie druggebruikers: wordt opgenomen in het 
kader van de samenwerkingsovereenkomst met het GGZ Waas en Dender. 

 Informatieverstrekking: alle ouders van de leerlingen uit het zesde basisonderwijs 
krijgen in het kader van het MEGA-project een ouderboekje. Verschillende folders 
voornamelijk over alcohol en medicatie gebruik werden verstrekt tijdens de 
seniorenbeurs. 

 
 
TOEKOMSTIGE ACTIES 
 

• Mega: er werd een uitbreiding voorzien met de thema’s: pesten, gamen,…. Tevens 
werd een jaarlijkse vorming voor Mega-agenten uitgewerkt. Scholen werken samen 
met Child Focus rond het thema sexting. 

• Wedkantoren: er werd een symbolencampagne uitgewerkt voornamelijk rond 
overlast, dit zal worden doorgetrokken naar de horeca in overleg met de politie en de 
horecacoach.  

• Jeugdbewegingen: zullen worden bevraagd rond hun drugbeleid op één van de 
komende jeugdraden.  

• Blaaswijscampagne is een sensibiliseringsactie voor jongeren die hun rijbewijs 
gaan afhalen. 

• Fuifbuddies: een opleidingsvorming om een fuif in goede banen te leiden, die 
opnieuw zal worden intensifiëren.  



 Er komt een campagne rond lachgas in samenwerking met Drugpunt Waas. 
 Er wordt bekeken of er een sensibiliseringsactie kan komen rond de populaire Sweet 

16 –party’s en over indrinken. 
 
 
 
 

4. Hulpverlening 
 
BETROKKEN DIENSTEN 

• CLB’S 
• Straathoekwerk 
• Vroeginterventie druggebruikers (detachering naar CGG Waas en Dender) 
• CGG Waas en dender 
• MSOC (regie dienst diversiteit, samenleving en preventie) 
• Psychiatrische ziekenhuizen 
• Algemene ziekenhuizen 
• Huisartsen 
• CAW 
• Mutualiteiten 
• AA, SOS Nuchterheid 
• OCMW / Welzijnshuis 
• … 

 
 
BESTAANDE INITIATIEVEN 
 

• Straathoekwerkers ervaren een stijgend aantal (injecterende) druggebruikers en 
ook een toenemende druk op de hulpverlening. De diverse problematieken waarrond 
zij actief zijn, zijn onder andere eenzaamheid, psychisch welzijn, financiële 
problemen, huisvesting (door de vermaatschappelijking van de zorg).  Ook worden zij 
geconfronteerd met meer en meer vluchtelingen. 

• CGG Waas en Dender heeft een halftijdse psycholoog die wordt gesubsidieerd door 
de stad om de wachtlijsten weg te werken in het kader van het verhogen van de 
toegankelijkheid van geestelijke gezondheid. Binnen het CGG wordt ook een hoge 
druk vastgesteld om te werken rond de verslavingsproblematiek. Vandaar dat men de  
expertise bij alle teamleden heeft gelegd (ipv vroeger slechts 2 of 3 hulpverleners). 
Opmerking: de naam Delta bestaat niet meer. 

• Vroeginterventie vanuit CGG. Project opgestart in 2010 via een detachering 
vanuit de stad. Dit werd in 01/03/2018 omgezet in een samenwerkingsovereenkomst 
met het CGG. Het betreft een aanbod voor jongeren van 12-25 jaar en/of hun ouders 
rond gamen, gokken, alcohol of andere drugs.  Vroeger waren er vooral 
aanmeldingen vanuit de politie, nu meer en meer vanuit onderwijs.   

• VDIP vanuit CGG (Vroeg Detectie Psychose). Dit team kent een uitbreiding naar 
alle psychische problemen via het out-reachend werken. 

• Naast de reguliere werking van de psychiatrische ziekenhuizen is er ook een 
nieuw aanbod van mobiele teams. Vanuit Sint-Lucia is dit rond acute zorg voor 16-
65 jarigen (gedurende 4 weken, kosteloos, aanmelding via de arts, inwonend in de 
regio); vanuit Sint-Hiëronymus is er een aanbod rond langdurige begeleiding. 

• MSOC of Medisch Sociaal Contactpunt voor Chronische druggebruikers. Dit werd 
opgestart in 1999 en is intussen een 17-18 jaar actief in Sint-Niklaas. De cijfers vindt 
u eerder in dit document. 



• De Kiem staat in voor de begeleiding rond zwangerschap vanuit het 
wijkgezondheidscentrum. Hierbij worden ook druggebruikende moeders begeleid. 

• Met de lokale huisartsen werd een jaarlijks structureel overleg opgestart. 
• Spuitenruil: Project vanuit volksgezondheid om besmettingen tegen te gaan bij 

injecterende druggebruikers.  Belangrijk is het ter beschikking stellen van proper 
materiaal en het recupereren van gebruikt materiaal. Straathoekwerkers hebben 
intussen de nodige opleiding gekregen en zijn gemachtigd dit te doen, evenals de 
arts binnen het MSOC. Er zal tevens een vorming rond het veilig recupereren van 
zwerfspuiten worden opgezet voor de betrokken stadsdiensten. 

• Doorverwijsgids voor huisartsen heeft een update gekregen en wordt op 15 mei 
verdeeld onder de huisartsen. 

 
 
 
NIEUWE INITIATIEVEN 
 

 Pilootproject ExpertC in Sint-Niklaas is een proefproject in de screening en 
bestrijding van hepatitis C via de Vlaamse spuitenruilcoördinator 

 
 
 
  



 

5. Repressief beleid 
 
POLITIE 
 

• In 2017 en 2018 werd de drugscel minstens tijdelijk versterkt met één onderzoeker 
wegens langdurige en arbeidsintensieve onderzoeken. De invloed van de Antwerpse 
“war on drugs” op het straatdealen in Sint-Niklaas is niet min. In 2017 werden 
nieuwe methodieken geïntroduceerd met onmiddellijke impact op de cijfers. De 
impact hiervan op het straatdealen is echter veel minder duidelijk ! 

• Fenomenen: druggebruik in openbare ruimten: gebruikers die denken dat ze overal 
mogen gebruiken; het blijft moeilijk om mensen te motiveren om hierop in te grijpen. 

• De politie vraagt zich af of vroeginterventie dwingender gemaakt worden. Het 
moeilijke is hierbij dat je vooral de ouders moet meekrijgen. De vraag wordt gesteld 
of scholen dit kunnen inschrijven in hun school/tuchtreglement. 

• De procedure van drugscontroles op school heeft een zware impact op de leerlingen; 
daarom staat de politie er  niet om te springen; er moet formele toestemming zijn 
van het CLB dat er reeds voldoende rond een drugbeleid op school gewerkt is. De 
politie wil zich nog terughoudender opstellen ten aanzien van deze methodiek, ten 
voordele van een doelgerichtere aanpak. Dit laatste vraagt echter meer 
onderzoekscapaciteit. 

 
 
JUSTITIE 
 

 Overstijgt het lokaal niveau. 
 Dienst Autonome Werkstraffen en Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen begeleiden 

(ook) cliënten met alcohol- en drugproblematiek. 
 
  



6. Drugoverleg in Sint-Niklaas 
 

 Werkgroep Drugpreventie (heropstart) 
Mogelijke partners: GGZ Waas en Dender, JAC, Horecacoach, Logo,… 
Finaliteit: het uitwerken van grotere projecten: wedkantoor, Tournée Mineral,…   
Frequentie: ad-hoc in functie van een gepland project 

 

 Werkgroep Drughulpverlening (heropstart) 
Mogelijke partners: lokale partners die actief zijn op vlak van drughulpverlening, zoals 
het GGZ Waas en Dender, MSOC, straathoekwerk, de psychiatrische ziekenhuizen,.. 
Finaliteit: intervisie/casusbespreking; ernaast ook nood om de verschillende partners 
te leren kennen; belangrijk ook om bepaalde opvattingen beter te duiden om 
doorverwijzing te vergemakkelijken (vb patiënten op methadon) 
Frequentie: minstens 1 X per jaar, voorzien voor september ‘18 
 

 Overleg Politie – CGG Waas en Dender 
Partners: drugscel, vroeginterventiewerker en preventiewerker 
Finaliteit: het afstemmen op mekaar in functie van het aanbieden van 
informatiesessies naar de scholen of het verfijnen van het project rond 
vroeginterventie 
Frequentie: minstens 1 X per jaar, vorig overleg op 13 oktober en 6 november ‘17 
 

 Scholenoverleg 
Partners: secundaire scholen 
Finaliteit: scholen ondersteunen in het uitwerken van een eigen drugbeleid; een 
uniformer beleid tussen de scholen tot stand brengen (nu zijn er te veel verschillende 
manieren van reageren) 
Frequentie: ongeveer 1 X per jaar, gepland op 24 april ’18 
 

 Lokaal drugoverleg 
Partners: alle betrokken partners bij een lokaal drugbeleid: lokale politie, 
psychiatrische ziekenhuizen, GGZ Waas en Dender, Logo, CLB’s, MSOC partners, stad  
Finaliteit: het uitwisselen van informatie en het updaten van het lokaal 
drugbeleidsplan 
Frequentie: 1 X per jaar in juni, gepland op 15 juni ’18 
 

 MSOC overleg 
Partners: Dr. Joos, verpleegkundige Wit-Gele Kruis, OCMW, straathoekwerk, 
Christelijke Mutualtiteit, Sint-Hiëronymus,… 
Finaliteit: afstemming lokaal aanbod, opmaak beurtrol psycho-sociale partners 
Frequentie: 3 X jaar, gepland op 15 februari, 1 juni en september ’18 
 

 Drugpunt Waas 
Partners: 6 Wase gemeenten: Beveren, Temse, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Kruibeke 
en Sint-Niklaas (Zwijndrecht zou aansluiten). 
Finaliteit: intergemeentelijke samenwerking rond drugpreventie en vroeginterventie 
Frekwentie: ongeveer 3 X jaar 

 

 Overleg met de huisartsen 
Partners: lokale artsen en stad/OCMW 
Finaliteit: het informeren van elkaar over gezondheidsinitiatieven 
Frekwentie: ongeveer 1 X jaar, gepland op 15 mei ’18 



 

7. Samenvatting 
 

• De stad Sint-Niklaas wil in samenwerking met relevante actoren een integrale en 
gecoördineerde aanpak van het lokaal drugsbeleid realiseren (REGIE 
DRUGSBELEIDSPLAN) 

• De stad zet zelf in op preventie-acties naar het onderwijs, ouders en het 
vrijetijdsmilieu (PREVENTIE) 

• De stad blijft investeren in straathoekwerk, vroeginterventie, MSOC  
(HULPVERLENING) 

• De stad zet een spuitenruilproject op om de doelgroep van niet-bereikte 
injecterende druggebruikers te bereiken (HULPVERLENING)  

• Binnen het zonaal veiligheidsplan 2014-2019 schreef de politie drugs in als 
deelproject van het project 'leefbaarheid van het kerngebied'. In 2018 en 2019 zal de 
politie vooral focussen op het bestrijden van straatdealing in dit kerngebied.  

• De stad blijft inzetten op Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (JUSTITIE) 
• De stad organiseert regelmatig overleg met alle betrokken partners (OVERLEG)  

 
 
 
 

 
8. Nieuwe structuur dienst preventie en stedelijke medewerkers 

 
Er vond eind 2015 een reorganisatie plaats van alle stedelijke diensten, hierdoor ontstond 
een nieuwe cluster welzijn.  De voormalige dienst preventie werd opgenomen in de nieuwe 
dienst diversiteit, samenleving en preventie (DSP). De straathoekwerkers zitten apart en 
rechtstreeks onder het afdelingshoofd mens en samenleving. De medewerkers van het team 
gerechtelijke alternatieve maatregelen/ Autonome Werkstraffen horen nu bij het team 
maatschappelijke activering. 
 
De stedelijke medewerkers binnen het drugbeleidsplan zijn de volgende: Emanuel Durinck: 
drugspreventiewerker (4/10de) binnen DSP;  Katia Van der Hasselt, vroeginterventiewerker 
naar druggebruikers (5/10de), was gedetacheerd naar CGG Waas en Dender maar werd 
vanaf 1/3/’18 werknemer bij het CGG in het kader van een nieuw samenwerkingsverband ; 
Matthias Borghgraef: straathoekwerker waaronder grote groep druggebruikers en psycho-
sociale begeleider in beurtrol MSOC; Ann Opgenhaffen: adviseur binnen DSP, 
drugscoördinator, regie MSOC.  
 


