
De Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de betrokken instellingen (OCMW, BRAVVO, Transit 
vzw) hebben, in nauwe samenwerking met het parket en de politie, een akkoord gesloten voor de opening van 
de eerste ‘risicobeperkende gebruikersruimte’ in Brussel, genaamd Gate. Die zal openen in december 2021 in 
de Woeringenstraat 9 te 1000 Brussel. 

De Stad Brussel heeft, zoals alle grote Europese steden, plekken waar openlijk drugs wordt gebruikt. Deze situ-
atie is voor  de overheid en de Brusselaars een grote bezorgdheid, zowel wat betreft de volksgezondheid als de 
openbare orde. Dit is niet leefbaar voor de bewoners van de wijken, net zomin als voor de verslaafden. De huidige 
Covid-19-gezondheidscrisis heeft deze ontwikkeling nog verergerd, en dus zijn er maatregelen nodig.
Momenteel hebben de meest kwetsbaren van de maatschappij, in vele gevallen daklozen, mensen die leven in 
uitsluiting of precaire omstandigheden, geen andere mogelijkheid om hun drugs te gebruiken dan in de open-
bare ruimte. De risicobeperkende gebruiksruimte zal een concrete en doeltreff ende oplossing bieden voor deze 
situaties. Wereldwijd bestaan er ongeveer honderd van dergelijke ruimtes, met name in alle buurlanden van België 
en één in Luik. Tijdens de eerste 16 maanden waarin deze voorziening actief was, heeft ze in Luik 21.000 openbare 
consumpties voorkomen. In Rotterdam werden er dankzij deze sociaal-medische innovatie 83% minder spuiten op 
straat gevonden. Er is geen criminaliteitstoename vastgesteld in de omgeving. 
De nieuwe Brusselse gebruikersruimte, genaamd Gate, zal dienen als een ‘brug’ of opstap naar zorg en hulpverle-
ning en staat symbool voor welzijn, veiligheid, geborgenheid en voor de overgang van een leven op straat naar een 
omkaderd leven.

De ontwikkeling van een dergelijk project vereist een nauwe samenwerking tussen alle actoren en betrokken 
overheidsniveaus die deel uitmaken van de preventie-, zorg- en veiligheidsketens en die instaan voor de sociale 
samenhang. De Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun instellingen (OCMW, BRAVVO, MSOC, 
Transit vzw) hebben hier samen aan gewerkt sinds de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering. De 
werking en organisatie van de ruimte is uitgewerkt in samenwerking met de politie en het parket.
Binnen deze samenwerking ging bijzondere aandacht uit naar de veiligheid in en rond de voorziening, gelegen in 
de Woeringenstraat 9. Er werd een prioritaire aandachtszone ingesteld waarin de politie zal waken over de open-
bare rust. 

Deze essentiële voorwaarde vormt de basis voor de offi  ciële start van de operationalisering van de sociaal-
medische voorziening. Die omvat de inrichting van de lokalen en de inzet van multidisciplinaire teams (artsen, 
verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten, opvoeders) in de zorgvoorziening. Daarnaast kunnen in deze fase 
alle noodzakelijke diensten worden ingezet om het buurtwerk te versterken in de wijken die deel uitmaken van de 
prioritaire aandachtszone.

De ruimte wordt voorbereid zodat ze operationeel zal zijn in de loop van de maand december 2021. Dit lokale 
initiatief heeft als doel de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren en de meest kwetsbaren toegang te 
geven tot waardige hulpverlening. We zijn er dan ook allen van overtuigd dat de risicobeperkende gebruiksruimte 
kansen biedt, zowel op het vlak van gezondheidszorg als voor een veilige openbare ruimte.
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