
28 april 2015 – Stadhuis van Brussel 

 

3e Bijeenkomst over harmreduction in gebruikersruimtes 

Pluridisciplinaire visie vanuit het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST 

Risicobeperkende gebruikersruimtes zijn een van de effectieve middelen in de benadering van drugsgebruik door 

injectie, ze dragen bij aan de sociale cohesie en het veiliger maken van openbare ruimtes. Een evaluatie door het 

Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslavingen bevestigt dit. Het bevestigt eveneens de vaststelling, 

gemaakt door de actoren van het Platform Lokale Drugscoördinatie, dat de realiteit van 'straatdrugs in onze steden' niet 

ontsnapt aan de nood om zulke instrumenten voor interventie te ontwikkelen. In Brussel is het moment gekomen om 

hun implementatie overwegen volgens een contextualisering van open scènes van gebruik, van de kosten-

batenverhouding, van een analyse van de benodigdheden en van het verzet tegen het project. Er staat veel op het spel.  

09u00: Onthaal  

09u30: InleidingInleidingInleidingInleiding, Yvan Mayeur, Burgemeester van Brussel Stad. 

09u45: Duiding van de context rond gebruikersruimtesDuiding van de context rond gebruikersruimtesDuiding van de context rond gebruikersruimtesDuiding van de context rond gebruikersruimtes,  Sébastien Alexandre, directeur van Fedito Brussel

  

10u00: Het belang van deze nieuwe instrumenten voor de Het belang van deze nieuwe instrumenten voor de Het belang van deze nieuwe instrumenten voor de Het belang van deze nieuwe instrumenten voor de volksgezondheidvolksgezondheidvolksgezondheidvolksgezondheid, Dr. Michel Roland, voorzitter van 

de raad van beheer van Artzen van de Wereld 

10u30: Getuigenissen van druggebruikersGetuigenissen van druggebruikersGetuigenissen van druggebruikersGetuigenissen van druggebruikers, film door Vinciane Saliez (Modus Vivendi) en Emilie Van Limbergen 

(Fedito Brussel) 

11u00: Pauze 

11u30: Het HarmreductionHet HarmreductionHet HarmreductionHet Harmreduction    Plan voor BrusselPlan voor BrusselPlan voor BrusselPlan voor Brussel, Cécile Béduwé (Modus Vivendi) en Lucia Casero (Eurotox) 

12u00: Een lokaal politiek standpuntEen lokaal politiek standpuntEen lokaal politiek standpuntEen lokaal politiek standpunt, Olivier Vanderhaeghen, preventiveambtenaar in Sint-Jans- Molenbeek en 

Pierre Colignon, directeur Divisie Sint-Jans-Molenbeek van de politiezone Brussel-Oost 

13u00: Middagmaal 

14u00: Overlast en bevindingen van het werkveld doorOverlast en bevindingen van het werkveld doorOverlast en bevindingen van het werkveld doorOverlast en bevindingen van het werkveld door, Samir Essafi (VZW BRAVVO), Yoris Sabo (Jeugd en 

Stad), Julien Fanelli (VZW Transit), Léonard Michelot en Mar Gomez, (VZW Transit), Evelyne 

Parello, medewerker bij de MIVB, dienstpreventie, veiligheid en controle 

15u00: Politiek panelPolitiek panelPolitiek panelPolitiek panel met als moderator Marinette Mormont van Alter Echos 

16u00: GebruikersruimtesGebruikersruimtesGebruikersruimtesGebruikersruimtes::::    Ethische en politieke Ethische en politieke Ethische en politieke Ethische en politieke perspectievenperspectievenperspectievenperspectieven, Florence Caemaex, filosofe en Onderzoek 

verantwoordelijke van het FNRS aan de Universiteit Luik en Bruno Valkeneers, Liaison 

Antiprohitionniste 

16u45: SlotwoordSlotwoordSlotwoordSlotwoord, Rudi Vervoort, Minister en Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

17u00-18u00: Drink  

Meer informatie op de websites Meer informatie op de websites Meer informatie op de websites Meer informatie op de websites van het BFPVS en de vzw Transitvan het BFPVS en de vzw Transitvan het BFPVS en de vzw Transitvan het BFPVS en de vzw Transit::::    

www.urbansecurity.be/Salles-de-consommation-a-moindre-812 en www.transitnet.be     

ContactpersoonContactpersoonContactpersoonContactpersoon:::: voor het LDCB, Muriel Goessens, directrice van het centrum Transit 

InschrijvingenInschrijvingenInschrijvingenInschrijvingen    voor 2 april 2015voor 2 april 2015voor 2 april 2015voor 2 april 2015 naar transit.asbl@gmail.com met uw naam, voornaam en beroep, of 02/246.01.33   

KostenKostenKostenKosten : 20 €20 €20 €20 € over te maken voor 15 april 2015voor 15 april 2015voor 15 april 2015voor 15 april 2015 op de IBAN-rekening van Transit: BE39 0012 7612 4219    

Een initiatief van de LDCB (een netwerk van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden), met Een initiatief van de LDCB (een netwerk van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden), met Een initiatief van de LDCB (een netwerk van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden), met Een initiatief van de LDCB (een netwerk van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden), met 

ondersteuning van FEDITO Brussel,ondersteuning van FEDITO Brussel,ondersteuning van FEDITO Brussel,ondersteuning van FEDITO Brussel,    Liaison Antiprohibistionniste, Liaison Antiprohibistionniste, Liaison Antiprohibistionniste, Liaison Antiprohibistionniste, het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en van de stad Brussel.Gewest en van de stad Brussel.Gewest en van de stad Brussel.Gewest en van de stad Brussel. 

                                         


