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Q30 In mijn omgeving spelen geen problemen met dak- of thuislozen.
Answered: 291 Skipped: 55

TOTAL 291

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Niet dat ik dat merk. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. 6/22/2019 3:24 PM

2 Gelukkig niet en probeer het ook zo te houden. 6/21/2019 9:34 PM

3 Ik zie het in ieder geval niet 6/20/2019 9:28 AM

4 Ik ervaar geen problemen met dak- of thuislozen 6/19/2019 10:02 PM

5 Ken ze zelf niet, hoor er wel over van jongeren. 6/17/2019 1:09 PM

6 ik hoor er weleens over of lees ervan, maar geen persoonlijke ervaring 6/16/2019 11:29 PM

7 Onbekend, want onzichtbaar en er wordt niet over gepraat of geschreven. 6/16/2019 8:38 PM

8 Woon in klein plaats, wel weet ik van jongeren die daar risico op hadden. 6/14/2019 10:48 PM

9 Lopen hier rond 6/13/2019 9:38 PM

10 Problemen spelen overal 6/12/2019 12:39 AM

11 Weet ik eigenlijk niet maar denk wel dat ze er zijn 6/11/2019 10:49 PM

12 Ik heb begrepen dat er mogelijk meer dan 600 jongeren zijn die rondzwerven van adres naar
adres of erger. Zelf ken ik ook meerdere mensen die korte of langere tijd geen vaste woonplek
hadden of hebben. Hier moet meer aandacht voor komen.

6/11/2019 6:18 PM

13 Meer dan 600 op Flakkee! 6/11/2019 12:12 AM

14 Maar dat zijn dan gescheiden vrouwen die geen huis kunnen krijgen 6/9/2019 12:28 PM

15 zelf geen ervaring mee, maar wel gehoord dat er problemen zijn, heel dicht in de buurt 6/8/2019 2:13 PM

16 Als met omgeving ook wordt k"direct in mijn buurt of mijn familie- of kennissenkring, dan zeg ik
geen problemen, maar ik weet wel van een paar.

6/8/2019 12:18 PM

17 soms verdachte auto,s die ook snel weer verdwijnen 6/6/2019 7:48 PM

18 Er zijn helaas heel veel problemen bij ons op het eiland. 6/5/2019 3:45 PM
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19 Het is een onzichtbaar probleem 6/4/2019 9:23 PM

20 t kan ook zijn dat ik ze niet zie 6/4/2019 6:02 PM

21 Ik ken geen mensen waarbij deze problemen spelen, maar ik ben er van overtuigd dat deze
mensen er zijn

6/4/2019 5:06 PM

22 Ik weet dat er veel jongeren bankhoppen. 6/4/2019 7:13 AM

23 Ik woon in het centrum en er zijn regelmatig daklozen bij de bushalte 6/3/2019 11:33 PM

24 Niet zichtbaar, maar hoor dat het er wel is. 6/3/2019 11:21 PM

25 bankslapers zijn er wel degelijk 5/30/2019 5:53 PM

26 Voor ons als bewoners in Dirksland Zuid is dit niet zichtbaar! 5/30/2019 10:16 AM

27 In mijn omgeving ken ik geen mensen die dak- of thuisloos zijn. In het verleden wel mensen in
mijn omgeving gezien die ervoor kozen om niet meer thuis te wonnen maar bij vrienden te
verblijven. Ditzelfde speelde ook in mijn tijd als jeugdzorgmedewerker (circa 5 jaar geleden).
Vaak is er geen sprake van noodzakelijke dag-/thuisloosheid, maar van een keuze om niet
meer thuis te wonen en geen hulp te willen.

5/29/2019 12:23 PM

28 Denk ik.... 5/28/2019 9:27 PM

29 Er zwerven er wel 5/28/2019 9:24 AM

30 Ik zie in Stellendam behoorlijk wat rond lopen waarvan ik weet dat ze gebruiken 5/23/2019 11:53 PM

31 Je wordt regelmatig geconfronteerd met auto's op parkeerterreinen van waaruit duidelijk
gehandeld wordt!!! En als wij dat zien.....iets meer politiecontrole misschien?

5/23/2019 12:38 PM

32 Zo ver ik weet niet 5/23/2019 11:45 AM

33 In mijn directe omgeving (gezin/familie) gelukkig niet, maar het komt zeker wel voor op ons
eiland!

5/23/2019 10:30 AM

34 Heb dat geen beeld bij. 5/22/2019 9:57 PM

35 Er zijn daklozen in onze gemeente maar worden weggevoerd naar Spijkenisse. Gemeente
Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor haar daklozen dat is wettelijk zo geregeld.

5/22/2019 9:00 PM

36 Ik zou het niet weten. 5/22/2019 7:55 PM
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49.14% 143

25.77% 75

6.87% 20

11.00% 32

7.22% 21

Q31 Op het eiland moet een opvang komen voor verslavingszorg.
Answered: 291 Skipped: 55

TOTAL 291

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Helaas nodig op het witte eiland 6/21/2019 9:49 PM

2 Aanzuigende werking 6/21/2019 9:34 PM

3 Kan ik niet beoordelen 6/20/2019 9:28 AM

4 mits het tevens een loket is voor preventie 6/19/2019 10:02 PM

5 is daar voldoende "klandizie" voor? 6/19/2019 3:55 PM

6 anders komen ze allemaal hier heen 6/19/2019 3:36 PM

7 Met nazorg na behandeling, werk of scholing. Een leerling van mij werd na behandeling naar
huis gestuurd, zonder werk of scholing en zit inmiddels weer gewoon bij zijn oude groep
gebruikers

6/18/2019 11:45 AM

8 Het schijnt zo te zijn dat ze nu voor opvang ver moeten rijden waardoor het minder aantrekkelijk
is voor fam om op bezoek te gaan.

6/17/2019 4:36 PM

9 Kan handig zijn, maar dan wel heel erg achteraf in de polder, ze moeten vooral niet tussen hun
oude vrienden blijven zitten. Dichtbij zou veel fijner zijn.

6/17/2019 1:09 PM

10 komen ook vaak uit een situatie waarbij vervoer een probleem kan zijn, of niemand die naar hun
omkijkt

6/16/2019 11:29 PM

11 Als er behoefte aan is, zeker. 6/16/2019 8:38 PM

12 Er moet in een vroeg stadium hulp komen. Preventief handelen. Een opvang houdt in veel
gevallen het probleem in stand. Begin bij de bron!

6/15/2019 10:38 AM

13 Op zich mee eens, tegelijkertijd hoor ik vaak dat jongeren juist weg willen van Flakkee, weg van
de dealers. Die moet je aanpakken. Meer politie die surveilleert en fouilleert desnoods met
honden. 's avonds in de polder, achter d'n Diek, de rotonde; de plekken zijn lang en breed
bekend.

6/14/2019 3:11 PM

14 Dan alleen voor mensen die al op het eiland wonen. Liever geen last van buiten de regio 6/14/2019 2:58 PM
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15 Ik werk zelf in de verslavingszorg en zie wel mogelijkheden maar ook onmogelijkheden voor
een opvang voor verslaafden op het eiland. Ik zie meer in poliklinische voorzieningen

6/13/2019 9:18 AM

16 Wel voor de mensen die hier ook wonen maar niet van extern 6/11/2019 10:49 PM

17 Kijk of er samenwerking mogelijk is met huidige zorgaanbieders niet alleen voor verslavingszorg
maar ook voor andere mensen die hulp nodig hebben.

6/11/2019 6:18 PM

18 Viola! Niet alleen voor als het al te laat is maar een instelling of opvang waar gespecialiseerde
mensen werken en in de eerste plaats iets doen in het voortraject, signaleren, voorlichting
geven, straathoek werk, consulten én daarnaast een detox afdeling plus therapeutisch
intramurale afdeling omdat de verslaving dan wel fysiek bestreden is echter daarna begint het
pas echt, minimaal een half jaar gedragstherapie. Terugval preventie en ambulante nazorg is
essentieel. De verslaving is vrijwel altijd een uitingsvorm van de onderliggende problematiek
vandaar dat er therapie nodig is, zowel op consult basis als in de vorm van een opname.

6/11/2019 12:12 AM

19 niemand vind dat leuk als het in je omgeving komt, maar voor de mensen zelf moet er gezorgd
kunnen worden, nu moet het buiten het eiland

6/8/2019 2:13 PM

20 er zijn volgens mij centra in de wijde omgeving 6/6/2019 12:25 PM

21 we kunnen op het eiland niet alle soorten zorg verlenen. In grotere steden zit er al
verslavingszorg waar gebruik van gemaakt kan worden

6/5/2019 11:00 AM

22 Opvang zeker. Soms is verslavingszorg buiten het eiland handiger ivm terugval. 6/4/2019 9:23 PM

23 Dan heb je een beter beeld hoeveel mensen er met problemen zijn. Nu wordt er net gedaan of
het niet bestaat bij de bestuurders van onze gemeente

6/4/2019 11:16 AM

24 Verslaafden moeten niet terugkeren in hun oorspronkelijke woonomgeving als ze afgekickt zijn 6/3/2019 11:42 PM

25 En een koffieshop, het handelen gebuurt nu op straat. 6/3/2019 11:33 PM

26 En nog meer voorlichting. Op positieve wijze en met ervaringsdeskundigen 6/3/2019 6:13 PM

27 afkickkliniek is overdreven maar een poli en dagbesteding; ja 5/30/2019 5:53 PM

28 wil je dat alles wat nu al gebeurd werkelijk beklijft zul je ook deze laatste stap moeten zetten. 5/29/2019 2:45 PM

29 Ten eerste geeft dit onrust in de buurt, aangezien niemand een dergelijke voorziening in zijn
woonplaats wilt. Daarnaast is de doelgroep die hier daadwerkelijk behandeling voor wilt wellicht
niet groot genoeg om hier een dure voorziening voor in te richten. Er kan beter gekeken worden
naar ambulante behandeling in plaats van een nieuwe locatie openen. Tevens is het bij deze
doelgroep soms goed om ze tijdelijk buiten het eiland, uit de eigen omgeving te plaatsen. Indien
er te dicht bij de eigen omgeving wordt gebleven is er een grote kans dat de cliënt terugvalt in
zijn drugsverslaving. Drugsgebruik komt vaak binnen de sociale kring (en dus nabije omgeving)
voor.

5/29/2019 12:23 PM

30 !!!!! 5/28/2019 9:27 PM

31 Het is de vraag of het financieel draagbaar is voor de gemeente. Op korte afstand van het
eiland is opvang mogelijk

5/28/2019 8:59 PM

32 Het doel moet zijn integratie in de eigen leefomgeving 5/28/2019 5:43 PM

33 Ik weet niet of je het daarmee red 5/23/2019 11:53 PM

34 Beter zou zijn wanneer (Rijks)overheid beter inzet op het bestrijden van drugseconomie, iets
wat men afgelopen 40 jaar verzuimd heeft gezien de publicaties rondom ondermijning.

5/23/2019 12:36 PM

35 Het liefst wel, maar dát er een opvang komt moet niet het enige doel zijn; een opvang moet
namelijk ook professioneel zijn.

5/23/2019 10:30 AM

36 Ik ben niet bekend met de vraag naar zo een opvang; wanneer die groot is zou ik waarschijnlijk
meer eens zijn.

5/23/2019 1:26 AM

37 Als dat nodig is, zeker eens! Als er een aantal zijn zou ik aanraden die personen daar proberen
te krijgen

5/21/2019 10:55 PM

38 Ik zie er weinig rechtstreeks van maar ik vermoed dat er wel degelijk drugsgebruikers zijn onder
bijvoorbeeld hangjongeren.

5/21/2019 10:47 PM

39 Ik denk dat er in ieder geval genoeg clienten zouden zijn. Op deze manier hoeven jongeren niet
uit hun omgeving te worden getrokken (naar rdam)

5/21/2019 10:30 PM
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Q32 Er moet een coffeeshop komen op Goeree-Overflakkee.
Answered: 291 Skipped: 55

TOTAL 291

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 misschien als het legaal is dat er meer toezicht is op de jeugd die dreigen van het pad te gaan 6/24/2019 2:52 PM

2 Absoluut niet 6/21/2019 9:34 PM

3 Hoeft van mij niet, ga maar naar Rotterdam 6/20/2019 9:28 AM

4 Gereguleerd en gefaciliteerd door de gemeente 6/20/2019 9:26 AM

5 Waarom een coffeeshop als het roken in de reguliere horeca is verboden? 6/19/2019 10:02 PM

6 Een coffeshop gaat drugsgebruik naar mijn idee alleen maar stimuleren. 6/19/2019 3:55 PM

7 Trekt veel narigheid naar zich toe. Kijk in Limburg. 6/17/2019 4:36 PM

8 Dat maakt de problemen alleen maar groter! En lost zeker voor de jongeren het probleem niet
op, die mogen het daar ook niet halen en sws wil ik juist dat er niemand gebruikt, omdat het
alleen maar ellende brengt!! Er is geen druggebruiker die als hij/zij opnieuw zou beginnen weer
drugs zou gebruiken!

6/17/2019 1:09 PM

9 Staat haaks op het er af willen brengen. 6/14/2019 10:48 PM

10 Zo wordt gebruik gestimuleerd naar mijn idee. Dat met een coffeeshop het dealen/stiekeme van
zou kunnen nemen, lijkt mij niet waar (dat denken sommige) want ze maken zelf goedkoop
GHB en andere troep. Dus (duur) betalen ervoor doet de jeugd toch niet denk ik.

6/14/2019 3:11 PM

11 Graag ook meer toezicht op gebruik op straat 6/14/2019 2:58 PM

12 Dat zou een zeer verkeerd beeld uitstralen. Je wilt als gemeente niet het beeld geven dat je
gebruik van cannabis toestaat. Of gemakkelijker maakt

6/13/2019 9:18 AM

13 Op deze manier kan je het gebruik beter in de gaten houden. Hou je de huisdealers meer weg
en het belangrijkste is dat er dan geen jonge kinderen meer geronseld hoeven worden om de
spullen vd dealer aan de man te brengen. Te triest voor worden hoe dit nu gebeurt en gevaarlijk
voor de jeugd!

6/13/2019 8:55 AM

14 Eens, maar enkel als Flakkee dan gelijk meedoet aan het experiment met legale kweek. Anders
verplaats je de criminaliteit alleen maar.

6/11/2019 11:16 PM
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15 Als het goed begeleid wordt moet het mogelijk zijn 6/11/2019 10:49 PM

16 Liefst met overheidswiet. We moeten wel kijken welk mogelijk effect dit gaat hebben op huidige
dealers. Als zij zich meer gaan toeleggen op harddrugs is deze oplossing minder aantrekkelijk.

6/11/2019 6:18 PM

17 Het is dezelfde discussie als die landelijk gevoerd wordt. Ik ben voor legalising mits er
tegelijkertijd veel meer scholing, voorlichting en controle op komt. Het gebeurt toch op grote
schaal dan maar beter verkocht door een instantie die daarmee gelijk de gebruikende jongeren
in kaart kan brengen en kan bereiken. Maar ik ken Flakkee inmiddels een beetje en ik ben bang
dat de jongeren/mensen zich daar niet zullen durven vertonen. Het is niet anoniem genoeg en
zal op veel weerstand stuiten dan schiet het zijn doel totaal voorbij en blijft het een doofpot
verhaal. Het zal waarschijnlijk het taboe niet doorbreken van waaruit de vicieuze cirkel in stand
wordt gehouden. Het toedekken en de jongeren die binnen die cirkel juist de daarom de kans
krijgen te ontsporen.

6/11/2019 12:12 AM

18 voor mij persoonlijk niet 6/8/2019 2:13 PM

19 Ik kan de toegevoegde waarde niet inschatten, omdat ik die niet ken. 6/8/2019 12:18 PM

20 Waarom?? 6/6/2019 9:15 PM

21 het moet niet gekker worden !!! 6/6/2019 10:40 AM

22 Als je op deze manier het dealen op straat kan voorkomen en je kan zorgen dat het
drugsgebruik beperkt blijft bij softdrugs

6/5/2019 9:23 AM

23 Volgens mij is het soort wiet hierbij te controleren en is er ook meer inzicht in welke mensen
gebruiken. Zonder coffeeshop zijn er ook al veel gebruikers, ik denk de komst van een
coffeeshop geen invloed heeft op het aantal gebruikers

6/4/2019 5:06 PM

24 Dat trekt alleen maar verslaafden aan. 6/4/2019 1:11 PM

25 Door goede regulering kan wellicht ellende voorkomen worden 6/3/2019 6:13 PM

26 scheiding van hard en soft en onder en boven 18 5/30/2019 5:53 PM

27 Hierdoor worden drug nog meer genormaliseerd. Daarnaast erg tegenstrijdige vraagstelling.
Suggesteren dat een opvang nodig is en tevens eventueel een coffeeshop openen. Wellicht
minder bekend, maar ook softdrug kunnen psychische schade veroorzaken.

5/29/2019 12:23 PM

28 Wordt hoog tijd. 5/28/2019 9:27 PM

29 zeer oneens!! 5/28/2019 8:59 PM

30 Enige vorm van regulatie bij de verstrekking. 5/28/2019 5:43 PM

31 Natuurlijk niet 5/23/2019 11:53 PM

32 Dat zal een hoop gedonder schelen 5/23/2019 3:41 PM

33 Nee zeker niet, dan stimuleer je mensen alleen maar om te roken/wiet te roken. Aan de andere
kant wordt dan het illegale handelen wel minder.

5/23/2019 2:42 PM

34 Haal die ellende hier niet naar toe. Die ellende is er al. Niet nog eens extra faciliteiten en
vervolgens extra verslavingszorg nodig hebben. Maak het moeilijker om aan die troep te k9men
ipv makkelijker. Ook weetgebruik is verslavend met alle gevolgen van dien!! Ongeremdheid,
korte lontjes enz.

5/23/2019 12:38 PM

35 Marihuana is een zwaar onderschat probleem. De hoeveelheid verslavende stoffen in
Marihuana is enorm toegenomen. Het ontwricht jongeren compleet

5/23/2019 10:52 AM

36 Helemaal niet!!!!!!!!!! Ook absoluut niet nodig, het is op het hele eiland op iedere hoek van de
straat te verkrijgen, ik zie totaal geen voordelen in gedogen of gecontroleerd beleid

5/23/2019 10:50 AM

37 Het signaal moet nooit zijn dat drugs gebruiken wel OK is als je het maar in beperkte mate doet.
Gewoon helemaal niet gebruiken!

5/23/2019 10:30 AM

38 Biedt geen oplossing, zo blijkt uit ervaring in andere gemeenten 5/22/2019 11:19 PM

39 Nooit aan beginnen aanzuigende werking en overlast 5/22/2019 9:57 PM

40 Ik juich het gebruik niet toe, maar dan is er wel meer grip en controle. 5/22/2019 8:10 PM

41 Nooit doen, geeft verkeerde signaal af. Trekt bovendien veel gedoe aan. 5/22/2019 7:37 PM

42 Legaliseren en gedogen maar de weg naar Rotterdam minder noodzakelijk dus minder
blootstelling aan extra risico’s en afhankelijk van de jonkies aan ouderen

5/22/2019 6:33 PM

43 Absoluut niet. Het gelegaliseerde drugsgebruik zal het illegale verbruik niet doen verminderen
en trekt zeer waarschijnlijk een hoop gebruikers van buiten het eiland (en toeristen) aan met
bijbehorende problematiek/overlast.

5/21/2019 11:09 PM
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44 Alleen als dat bewezen helpt om meer controle over het probleem te krijgen. 5/21/2019 10:47 PM

45 Dat zou erg jammer zijn 5/21/2019 10:45 PM

46 Heeft absoluut geen meerwaarde voor het eiland. Geeft enkel slechte invloed! 5/21/2019 10:30 PM
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Q33 Op het eiland moet een dag- en nachtopvang voor dak– en
thuislozen komen.

Answered: 291 Skipped: 55

TOTAL 291

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Aanzuigende werking absoluut niet 6/21/2019 9:34 PM

2 Ik heb er geen zich op. Als dit veel voorkomt, dan is een voorziening ook wenselijk 6/20/2019 9:28 AM

3 Iedereen verdient een veilige rustplek, maar heb geen idee over de aantallen 6/19/2019 10:02 PM

4 Ik heb geen idee of die er zijn op ons eiland! Zo ja, dan moet er opvang komen. 6/19/2019 5:31 PM

5 Dit zou elke gemeente moeten hebben. 6/19/2019 3:55 PM

6 Kennelijk slapen ze nu overal en nergens bij 'vrienden'. Als het geregeld is, heb je er meer zicht
op.

6/17/2019 4:36 PM

7 Eventueel combineren met een andere opvang of begeleid wonen. Wel goed als er iets komt,
deze mensen hebben vaak problemen en niet alleen een dak nodig, maar vooral hulp!

6/17/2019 1:09 PM

8 misschien hierdoor minder gedoe in de nachtelijke uren? 6/16/2019 11:29 PM

9 Als er behoefte aan is, zeker. 6/16/2019 8:38 PM

10 Indien nodig, kan ik niet overzien. 6/14/2019 10:48 PM

11 Ook liever alleen van mensen die al van het eiland komen. Anders gaat er een trekkende
werking van uit ben ik bang

6/14/2019 2:58 PM

12 Ik heb in mijn omgeving niet te maken met dak- of thuislozen maar hoor zo nu en dan van
mensen dat zij met meer dan 600 aanwezig zijn op Flakkee. Mochten dit inderdaad de juiste
cijfers zijn dan ben ik volledig voor een opvang.

6/11/2019 11:16 PM

13 Moeilijk Ik vind wel dat ze er recht op hebben maar ben ook bang voor de evt overlast 6/11/2019 10:49 PM

14 Zou zeer welkom zijn, proefperiode om te kijken of het wenselijk is. Ook kijken bij andere
gemeentes om te kijken waar je rekening mee moet houden.

6/11/2019 6:18 PM

15 Moet er zelfs komen! 6/11/2019 12:12 AM
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16 er schijnt behoorlijke problematiek te zijn 6/8/2019 2:13 PM

17 in mijn direkte omgeving heb ik daar geen zicht op. 6/8/2019 11:27 AM

18 Geen idee of dit nodig is 6/6/2019 9:15 PM

19 zijn er dak en thuislozen? 6/6/2019 7:48 PM

20 het gaat langs mij heen of hier behoefte aan is, indien ja, dan wel 6/6/2019 10:40 AM

21 Mocht t nodig zijn 6/5/2019 6:41 PM

22 Wanneer dit nodig blijkt te zijn. 6/5/2019 9:23 AM

23 Hard nodig 6/4/2019 8:47 PM

24 Is het zo erg op Flakkee? 6/4/2019 1:11 PM

25 ik heb er geen zicht op 6/4/2019 9:27 AM

26 Op het eiland zijn er veel bankslapers of bankhoppers 6/4/2019 8:19 AM

27 Wanneer er voldoende behoefte is, moet deze groep hulp krijgen. Mede in de vorm van
opvang, maar vooral met als doel weer een eigen thuis te hebben (dus kern van de
problematiek van deze persoon aanpakken).

6/3/2019 11:21 PM

28 afhankelijk van de omvang. Wellicht ook betere begeleiding van jongeren en gezinnen in
problemen, wat wellicht voorkomt dat mensen op straat terecht komen. Voor volwassenen
misschien tijdelijke opvang via het Leger des Heils

5/29/2019 2:45 PM

29 Een opvang voor daklozen is prima, indien er maar wel binnen de opvang verdere
hulpverlening wordt aangeboden en dat er begeleid wordt naar zo snel mogelijk terug naar een
eigen huis en zinvolle dagbesteding. Tevens moet dit niet als vervanging voor behandeling
dienen. Indien er sprake is van drugsgebruik en behandeling noodzakelijk is, dient er ook echt
te moeten worden behandeld.

5/29/2019 12:23 PM

30 Natuurlijk! 5/28/2019 9:27 PM

31 Als er vraag naar is 5/28/2019 6:37 PM

32 Probeer deze mensen op andere manieren te helpen Met een opvang facilitair je het patroon.
Dat moet doorbroken worden met een aanpak en hulp op maat. Lekker gemakkelijk een bed
bad en brood maar niets aan de oorzaak doen!!! Stop daar de energie in!!! Kijk en luister naar
mensen in die situatie en ga daarmee aan de slag!!!

5/23/2019 12:38 PM

33 Voorkomen is beter dan genezen 5/23/2019 12:36 PM

34 Er moet niet alleen opvang komen en moet ook actief gezocht worden naar oplossingen 5/23/2019 10:52 AM

35 Ik denk dat het op dit moment niet noodzakelijk is. Het is beter om iemand zonder dak boven
zijn hoofd te helpen bij het vinden van structureel onderdak.

5/23/2019 10:30 AM

36 Zou wellicht nodig zijn maar er zal te weinig gebruikt van gemaakt worden en is veel te duur 5/23/2019 8:07 AM

37 Hangt af van de vraag. 5/23/2019 1:26 AM

38 Ook hier geen beeld bij 5/22/2019 9:57 PM

39 Ik denk dat die problematiek hier niet zo erg speelt 5/22/2019 4:33 PM

40 Als van daaruit gewerkt wordt aan herstel en het opnieuw terugkeren in de maatschappij met
een baan, woning etc

5/21/2019 11:09 PM

41 Ik heb nog nooit een dakloze gezien hier. 5/21/2019 10:47 PM

42 Geen idee of er behoefte aan is? 5/21/2019 10:30 PM
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	Q30 In mijn omgeving spelen geen problemen met dak- of thuislozen.
	Q31 Op het eiland moet een opvang komen voor verslavingszorg.
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	Q33 Op het eiland moet een dag- en nachtopvang voor dak– en thuislozen komen.

