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Samenvatting
























Gemiddeld 90% van de inwoners van de gemeente Dalfsen drinkt wel eens alcohol.
Men doet dat voornamelijk (bij iemand) thuis en/of in een restaurant.
De overgrote meerderheid van de ouders van 12-15 jarigen, vindt dat hun
zoon/dochter nog geen alcohol mag drinken.
57% van de ouders van 12-17 jarigen geeft aan dat hun kinderen vanaf het 16e jaar
e
e
mogen drinken van hen, en 37% zegt vanaf het 17 , 18e of 19 jaar.
6% van de ouders geeft voor het 16e jaar toestemming om (soms) te mogen
drinken.
20% van de ouders van kinderen van 12-17 jaar, vindt het lastig om regels te stellen
over het alcoholgebruik van hun kind(eren).
Eveneens 20% van de ouders heeft behoefte aan informatie, tips en/of
ondersteuning over (het voorkomen van) alcoholgebruik door hun kind(eren).
Een derde van de inwoners is het ermee eens als er in sportkantines geen licht
alcoholische dranken meer worden verkocht.
Wat betreft de sterke dranken in een sportkantine, is 88% het ermee eens als die
daar niet meer verkocht worden.
Wat betreft schenktijden in sportkantines, zegt 25% doordeweeks van 17.00 –
23.00 uur en in het weekend van 15.00 – 21.00 uur. 28% zou kiezen voor 1 of 2
uren vóór tot 1 of 2 uren ná de sportactiviteiten. Ook geeft een aantal aan dat er
alleen geschonken zou mogen worden na de sportactiviteiten of helemaal niet.
15% van de inwoners zou het ermee eens zijn als een supermarkt geen
alcoholische dranken meer mocht verkopen. 81% zou het hiermee oneens zijn.
74% van de inwoners vindt dat er bij een jeugdsoos geen alcoholische drank
verkocht zou mogen worden.
Tweederde van de inwoners vindt dat cafés en kroegen zo nu en dan een uur
langer open mogen blijven, bijvoorbeeld tijdens een evenement.
38% van de inwoners verwacht zeker dat er wel eens alcohol verkocht wordt aan
jongeren onder de 16 jaar. 51% denkt dat dit wel gebeurt. Ze verwachten dit vooral
bij uitgaansgelegenheden, supermarkten en/of sportkantines.
63% van de inwoners zegt dat het streng bestraft zou moeten worden als er alcohol
verkocht wordt aan jongeren onder de 16 jaar.
64% van de inwoners vindt het een goed idee als de leeftijdsgrens, waarop alcohol
mag worden gekocht, wordt verhoogd naar 18 jaar.
40% van de inwoners geeft aan dat er bij hen in de buurt een keet is waar jongeren
bij elkaar komen. Dit kan gaan om een schuur, garage, zolder, caravan, en
dergelijke. Dit percentage is relatief het hoogst in Nieuwleusen.
75% vindt dat er toezicht moet zijn van een volwassene op een keet.
Tweederde vindt dat er alleen onder voorwaarden alcohol mag worden gedronken
in een keet. O.a. vanaf een bepaalde leeftijdsgrens, alleen onder toezicht, beperkt
aantal glazen per jongere.
Circa 4% van de inwoners heeft al eens iets gehoord over de campagne Fris over
drank.
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Inleiding
De gemeente Dalfsen is bezig om de nieuwe drank- en horecawet vorm te geven.
Hierbij heeft ze de inbreng van haar inwoners hard nodig. Zo hoort ze graag de mening
van de inwoners over onderwerpen als: alcoholgebruik onder jongeren, alcoholgebruik
in bijvoorbeeld sportkantines en de verkrijgbaarheid van alcohol.
Een mooie aanleiding om het Burgerpanel Dalfsen voor het eerst in te schakelen.
We voerden dit onderzoek in april 2013 uit onder twee verschillende leeftijdsgroepen:
jongeren van 12 tot en met 17 jaar en volwassenen van 18 jaar en ouder. In dit rapport
tonen we de resultaten van de volwassenen. De resultaten van de jongeren staan in
een afzonderlijk rapport.

Wijze van benaderen
In de gemeente Dalfsen wonen ruim 21.000 personen van 18 jaar of ouder. Daarvan
benaderden we er in totaal 1.960 waarvan 1.676 inwoners de vragenlijst invulden
(86%). Per subgroep:
 1.843 internetpanelleden van 18 jaar en ouder. Zij ontvingen een uitnodigingse-mail
met daarin een link naar de enquête voor volwassenen. Maar liefst 1.578 van hen
vulden de enquête in (86%).
 117 schriftelijke panelleden van 18 jaar en ouder. Zij ontvingen een schriftelijke
vragenlijst met een antwoordenvelop. Van hen vulden 98 personen de vragenlijst in
(84%).
Betrouwbaarheid en representativiteit
In totaal hebben voldoende personen van 18 jaar en ouder deelgenomen om te kunnen
spreken van betrouwbare resultaten.
Wat betreft de representativiteit zagen we een oververtegenwoordiging van personen
die in de plaats Dalfsen wonen en van 55-plussers. Door het herwegen van de
resultaten, hebben we de resultaten representatief gemaakt op woonplaats,
leeftijdsgroep en geslacht.
De resultaten die in dit rapport gepresenteerd worden, zijn dus betrouwbaar en
representatief.
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1

Drankgebruik

Datum

Gemiddeld 90% van de inwoners van de gemeente Dalfsen drinkt wel eens alcohol.
Onder de mannen is dit 94% en onder de vrouwen 86%.
In de afzonderlijke woonplaatsen liggen deze percentages op: Dalfsen en Nieuwleusen:
90% en Lemelerveld: 91%.
Wat betreft alcoholgebruik naar leeftijdsgroep zien we dat 93% van de inwoners van 18
tot en met 29 jaar wel eens drinkt. Bij de groepen 30-54 jaar en 55-plus is dit 89%.

1.1

Waar wordt gedronken
De inwoners die wel eens alcohol drinken, doen dat voornamelijk thuis en/of bij anderen
thuis. Driekwart drinkt (ook) wel eens in een restaurant.
19% van de inwoners die wel eens alcohol drinken, doet dat (onder andere) in een
sportkantine. Onder de mannen is dit 29% en onder de vrouwen 11%.
W aar drinkt u w el eens alcohol?
Meerdere antwoorden mogelijk , in percentages
Thuis

95

Bij f amilie/vrienden thuis

89

In een restaurant

73

In een kroeg / caf é

44

In een sportkantine

19

Ergens anders, namelijk
O&S, mei13
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6% vulde iets in bij “ergens anders”. Zij noemen:
 festivals / feesten / evenementen
 vakantie / camping / hotel
 recepties
 restaurant
 bioscoop / schouwburg
 werk
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2

Drankgebruik kinderen van 12 tot en met 17

Datum

Van de 1.676 deelnemers aan dit onderzoek, gaven er 245 aan dat ze één of meerdere
kinderen hebben in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.
Bijvoorbeeld 60 van hen hebben een kind van 12 jaar, 48 een kind van 13 jaar, etc.
W at is de leeftijd van uw kind(eren)?
Meerdere antwoorden mogelijk , in absolute aantallen
12 jaar

60

13 jaar

48

14 jaar

57

15 jaar

65

16 jaar

47

17 jaar

74
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Aan deze 245 personen stelden we enkele vragen over het drankgebruik van hun
kinderen en of zij daarin toestemmen.
Deze antwoorden hebben we uitgesplitst naar leeftijdsjaar van de kinderen.

2.1

Drankgebruik kinderen 12 tot en met 17 jaar
Het aantal kinderen dat wel eens drinkt (en waarvan de ouders dit weten) neemt toe
naarmate de kinderen ouder worden. Van de ouders van kinderen van 12 en/of 13 jaar,
zegt één ouder dat zijn/haar kind soms alcohol drinkt. Van de ouders van 14 en/of 15
jarigen, zeggen er 16 dat hun kind wel eens alcohol drinkt.
Drinkt uw kind w el eens alcoholhoudende dranken?
= Naar leeftijd kind =
in absolute aantallen
12 jaar 1

59

13 jaar

48
3

14 jaar

53

15 jaar 1
16 jaar

13

51

7

17 jaar

1

28

10

18
0
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2.2

Toestemming in het drankgebruik van de kinderen

Datum

De overheid ontmoedigt alcoholgebruik onder jongeren tot 16 jaar, door het kopen en
het bezitten van alcohol te verbieden voor deze groep. Hoe staan de ouders hierin, mag
het van hen?
De overgrote meerderheid van de ouders van 12-15 jarigen, vindt dat hun zoon/dochter
nog geen alcohol mag drinken. Van enkele ouders mag dit al wel, en van een aantal
ouders mag dit soms. Bijvoorbeeld op een verjaardag, (shandy) op een feestje thuis,
familiefeestje, als de ouder er bij is of toestemming heeft gegeven, met oud en nieuw.
Meer dan de helft van de ouders van 16 en 17-jarigen, vindt dat hun zoon/dochter
alcohol mag drinken. Van de overigen mag dit soms of nog helemaal niet. De ouders
die ‘soms’ aangeven, vullen dit aan met:
 alleen thuis / als we er bij zijn
 bij speciale gelegenheden / als er iets bijzonders is / als er iets te vieren valt
 uitgaan
 (familie)feest
 verjaardagen
 zaterdagavond / weekend
 oud en nieuw
Mag uw kind alcohol drinken van u?
= Naar leeftijd kind =
in absolute aantallen
12 jaar 2

58

13 jaar 11
14 jaar

46

5

15 jaar 2
16 jaar

52
10

53
20

21

17 jaar

6
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Vanaf welke leeftijd mogen hun kinderen drinken
e
57% van de ouders van 12-17 jarigen geeft aan dat hun kinderen vanaf het 16 jaar
e
mogen drinken van hen, en 26% zegt vanaf het 18 jaar.
e

e

7% vindt het vanaf het 17 jaar goed, 4% vanaf het 19 jaar en 1% nooit.
e

6% van de ouders geeft voor het 16 jaar toestemming om (soms) te mogen drinken.
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2.3

Regels stellen over alcoholgebruik kinderen

Datum

Vindt u het lastig om regels te stellen over het alcoholgebruik
van uw kind(eren)?
In percentages
Nee

62

Ja

20

Ik vind het niet nodig om daar regels over te stellen

13

Geen mening 5
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20% van de ouders van kinderen van 12-17 jaar, vindt het lastig om regels te
stellen over het alcoholgebruik van hun kind(eren).
Zij vinden het bijvoorbeeld lastig omdat: verbieden vaak niet werkt:
 Als er vanaf 16 gedronken mag worden, gaan ze dit ook echt doen! Ondanks wijzen
op gevaren (lichamelijk na drie glazen al, en geestelijk: domme dingen worden
geplaatst op bijv. facebook en youtube). Vooral in het clubgebouw van voetbal en
Grandcafé 1231 is het doodnormaal om veel te drinken. Ook al ben ik het niet eens
met het ‘zuipgedrag’ en geef ik regels, het is moeilijk dit streekgebonden cultuurtje
te doorbreken.
 Er is bij jongeren erg vaak sprake van groepsdruk. Wanneer je als ouders hier al te
strak mee omgaat bereik je het tegenovergestelde. Beter is om in gesprek te gaan
over gevaren en gevolgen van alcoholgebruik.
 Je weet niet wat de regels zijn bij vrienden en klasgenoten. En je wilt dat je kinderen
wel ‘mee kunnen blijven doen’.
Mede omdat het buitenshuis gebeurt en ouders er daarom weinig zicht op hebben:
 Je ben niet altijd bij ze, en je hoopt dat ze verstandig zijn
 Ik kan wel zeggen dat het niet mag maar je kunt het overal kopen en dat zou niet
moeten, alcohol zou alleen in aparte winkels moeten worden verkocht aan 18 plus.
Sommige ouders vinden het lastig omdat ze zelf ook drinken:
 Als je zelf ook wel wat drinkt kun je dat moeilijk volhouden. Ik zou liever zien dat ze
er helemaal niet aan beginnen. Want je kunt wel met mate drinken zoals wij zelf
doen, maar in mijn hart ben ik altijd bang dat ze in probleemsituaties toch verslaafd
zouden raken en als je niets drinkt en het dus nog niet lekker vind heb je helemaal
geen risico op verslaving.
 Ik zelf geen goed voorbeeld ben, maar aan de andere kant wel weer de
schaduwkanten kan benoemen. Goede voorlichting geven is erg belangrijk.
Ook is het soms lastig als ouders er verschillend over denken, of niet bij elkaar wonen:
 Ik kan nu wel zeggen dat hij geen alcohol mag drinken, maar helaas geeft mijn ex
hem wel toestemming. Verbieden nu maakt het allemaal lastig, dus nu met mate.
 Mijn kinderen wonen niet bij mij. dus ik heb er weinig controle over.
 Niet alle ouders denken er het zelfde over, dat is weleens moeilijk met bv feestjes.
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62% van de ouders vindt het niet lastig om regels te stellen,
omdat de regels/afspraken duidelijk zijn:
 De regel is, geen 16 geen alcohol, ook niet thuis. De regels liggen vast, voor je 16e
geen alcohol.
 Enkele regels zijn in ons gezin helder en duidelijk. Vanaf 16 jaar alcohol en vanaf
18 jaar roken betekent dat het rijbewijs betaald wordt door ons.
 Als het van de overheid nog niet mag, dan mag het niet. Voor ons ook makkelijk om
het duidelijk te maken. De wet bepaalt dat je onder de 16 jaar geen alcohol mag
drinken, dus daar dien je je aan te houden. Wettelijke regels maken het handhaven
van die regels voor ons als ouders makkelijker. De boodschap naar ons kind wordt
er eenduidiger door. Als de leeftijd hoger zou liggen dan zou ik die aanhouden.
 Duidelijk de reden aangeven leidt tot acceptatie en begrip.
Omdat het hoort bij de opvoeding:
 Dat hoort bij een goede opvoeding. als het goed is snappen kinderen dat.
 Omdat mijn ouderschap vraagt om kaders stellen. Ik moet mijn kind confronteren
met de grenzen van zijn gedrag. Binnen die grenzen is hij vrij. Daarbuiten niet.
 Kinderen kunnen niet overzien wat alcohol met je doet. Daarom moeten ouders de
regels voor ze hanteren
Omdat de gevaren van alcohol duidelijk zijn:
 Ik leg haar uit, waarom alcohol niet goed is voor kinderen tot en met 18 jaar. Het is
niet goed voor de hersenontwikkeling en je lichaam omdat je nog in de groei bent.
Ze begrijpt dit en heeft niet de behoefte om te drinken.
 Ik kan goed duidelijk maken welke schadelijke gevolgen te veel alcohol heeft op
jonge leeftijd.
 Mijn kinderen weten welke schade alcohol kan aanbrengen met name aan je
hersenen. De schoolarts (basisschool) heeft een MRI scan laten zien van een
jongere die al vroeg alcohol had gedronken en dat heeft veel indruk op ze gemaakt.
 Gezondheid en sportprestatie staan voorop.
Omdat de kinderen er (nog) geen behoefte aan hebben / het nog niet aan de orde is:
 Bij ons in huis is geen alcohol. Mijn kinderen hebben er absoluut geen behoefte
aan. Regels zijn dus niet nodig.
 Mijn zoon neigt nog niet naar alcoholgebruik
 Ik heb een meisje van 14 jaar en die drinkt volgens mij nooit. Ze vindt het niet eens
lekker!
 Mijn dochter van 15 sport veel en wil geen alcohol drinken. Ze vind jongeren die dit
doen stom.
Of er zelf wel behoefte aan hebben, maar vrienden niet drinken:
 De vriendinnen met wie ze omgaat drinken ook niet. Zelf heeft ze wel veel
interesse.
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13% vindt het niet nodig om daar regel over te stellen, omdat alleen regels niet
werken en men vaak meer verwacht van een gesprek en voorlichting:
 Als ze het willen, doen ze het toch wel. We geven goede voorlichting en de keuze is
aan hun. We geven ook waarschuwingen wat de gevolgen kunnen zijn.
 Ik maak het bespreekbaar en hoop daarmee op het goede verstand. Eenmaal uit
het zicht, heb ik geen controle meer of eventuele regels worden nageleefd.
 Ik vind het beter dat ik mijn kind leer bewust met alcohol om te gaan en dat hij de
gevaren helder heeft.
Omdat de regels/de wet duidelijk zijn:
 16 jaar is voor iedereen duidelijk.
 De wet is duidelijk.
 Beneden de 16 wordt er gewoon geen alcohol gedronken
Omdat de kinderen er (nog) geen behoefte aan hebben / het nog niet aan de orde is:
 Hij heeft geen behoefte aan alcohol.
 Mijn dochter is in deze zelf erg verstandig.
 Ze snappen zelf de gevaren heel goed.

2.4

Behoefte aan informatie en ondersteuning
20% van de ouders heeft behoefte aan informatie, tips en/of ondersteuning over
(het voorkomen van) alcoholgebruik door hun kind(eren).
Als we dit afzetten tegen het antwoord op de vorige vraag, zien we dat de behoefte aan
informatie en/of tips, vooral leeft bij ouders die het lastig vinden om regels te stellen
over het alcoholgebruik van hun kinderen.
Vindt u het lastig om re gels te stellen vs behoefte a an informatie
In percentages
Ja

32

68

19

Nee
Ik vind het niet nodig om daar regels over te stellen

81

13

87
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Wel behoef te

Geen behoef te

De ouders die behoefte hebben aan informatie, tips en/of ondersteuning, vulden ook in
waaraan zij behoefte hebben. Samenvattend geven zij aan:
 Hoe bespreek ik dit met mijn kind? Hoe leg ik het uit? Graag tips.
 Graag voorlichting en folders en ander materiaal beschikbaar stellen aan ouders.
 Ondersteuning door regelgeving, verbieden van alcohol op (basis)school en in
sportkantines
 Kinderen informeren op school, bij bijeenkomsten, via social media etc.
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3

Mening over verkopen van alcohol en schenktijden

Datum

We legden de inwoners een aantal stellingen voor over het verkopen en schenken van
alcohol in sportkantines, supermarkten en bij een jeugdsoos.

3.1

Drankverkoop sportkantines
Een derde van de inwoners is het ermee eens als er in sportkantines geen licht
alcoholische dranken meer worden verkocht.
57% is het ermee oneens als er geen licht alcoholische dranken meer verkocht worden
in sportkantines.
Stelling: In een sportkantine zouden
geen licht alcoholische dranken
verkocht mogen w orden
In percentages
Mee
oneens;
57%

Mee eens;
37%

Geen
mening; 6%

O&S,
mei13

Wat betreft de sterke dranken in een sportkantine, is 88% het ermee eens als die daar
niet meer verkocht worden.

Stelling: In een sportkantine zouden
geen sterke dranken verkocht mogen
w orden
In percentages

Mee eens;
88%

O&S,
mei13

Mee
oneens;
10%
Geen
mening; 2%
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Wat betreft schenktijden in sportkantines, zegt 25% doordeweeks van 17.00 – 23.00 uur
en in het weekend van 15.00 – 21.00 uur.
Vijftien procent zou kiezen voor 1 uur vóór tot 1 uur ná de sportactiviteiten en dertien
procent voor 2 uren vóór tot 2 uren ná de sportactiviteiten.
De 35% die iets anders invulde, geeft vooral aan dat ze graag willen dat er alleen (1 of
2 uur) na de sportactiviteiten (dus niet vóór) geschonken wordt of bijvoorbeeld alleen in
het weekend of alleen ’s avonds. Of dat er helemaal geen alcohol wordt geschonken.

W elke schenktijden voor alcohol zouden sportkantines w at
u betreft mogen hanteren?
In percentages
Doordew eeks van 17.00 – 23.00 uur en in het
w eekend van 15.00 – 21.00 uur

25

1 uur vóór tot 1 uur ná de sportactiviteiten

15

2 uren vóór tot 2 uren ná de sportactiviteiten

13

A nders, namelijk

35

Geen mening

O&S, mei13
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Drankverkoop supermarkten
15% van de inwoners zou het ermee eens zijn als een supermarkt geen alcoholische
dranken meer mocht verkopen. 81% zou het hiermee oneens zijn.

Stelling: Een supermarkt zou geen
alcoholische dranken meer moeten
verkopen
In percentages
Mee eens;
15%

Geen
mening; 4%

O&S,
mei13

Mee
oneens;
81%
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3.3

Drankverkoop jeugdsoos

Datum

74% van de inwoners vindt dat er bij een jeugdsoos geen alcoholische drank verkocht
zou mogen worden.
20% zou het ermee oneens zijn als er geen alcohol verkocht zou mogen worden bij een
jeugdsoos.
Stelling: Bij een jeugdsoos zou geen
alcoholische drank verkocht mogen
w orden
In percentages

Mee eens;
74%

Mee
oneens;
20%

Geen
mening; 6%
O&S,
mei13

3.4

Openingstijden kroegen en cafés
Tweederde van de inwoners vindt dat cafés en kroegen zo nu en dan een uur langer
open mogen blijven, bijvoorbeeld tijdens een evenement.
Een vijfde van de inwoners zou het ermee oneens zijn.

Stelling: Cafés en kroegen zouden zo
nu en dan een uur langer open mogen
blijven.
In percentages

Mee
oneens;
19%
Mee eens;
65%

O&S,
mei13
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mening;
17%
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De inwoners konden toelichten waarom ze het ermee eens of oneens zijn als kroegen
zo nu en dan een uur langer open mogen blijven. Hieronder staat een samenvatting van
deze toelichtingen.
Mee eens, want
 Als er iets bijzonders is, bijv. evenementen, feesten of oud en nieuw, dan moet dat
incidenteel kunnen. Hier moet je soepel mee omgaan, geen betutteling.
 Verhoogt de sfeer en gezelligheid.
 Huidige sluitingstijden zijn relatief vroeg, dan wordt het pas gezellig.
 Anders gaan mensen nog ergens anders heen (bijv. andere plaats) en raak je
klanten kwijt. Bevordert uitgaansleven in Dalfsen en lokale horeca/economie.
 Er is al zo weinig te doen in Dalfsen, het dorp moet meer bruisen.
 Je voorkomt overlast als niet iedereen op hetzelfde tijdstip naar huis moet en je
voorkomt dat mensen op straat gaan rondhangen.
Mee oneens, want
 Huidige openingstijden zijn ruim voldoende. Ze zijn al lang genoeg open.
 Dan nog meer alcoholgebruik en meer overlast (geluidsoverlast, vandalisme).
 Ga vroeger open. Laat evenementen/feesten eerder beginnen.
 Er zijn nogal wat evenementen, dus dan is het geen uitzondering meer.
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4

Drankverkoop aan jongeren onder de 16 jaar

Datum

38% van de inwoners verwacht zeker dat er wel eens alcohol verkocht wordt aan
jongeren onder de 16 jaar. 51% denkt dat dit wel gebeurt.

Denkt u dat er w el eens alcohol verkocht w ordt aan
jongeren onder de 16 jaar?
In percentages
38

Ja, zeker
Dat denk ik w el

51
5

Nee, dat denk ik niet
Weet ik niet / geen mening

O&S, mei13
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Waar wordt alcohol verkocht aan jongeren onder de 16 jaar
Aan de inwoners die verwachten / denken dat er wel alcohol verkocht wordt aan
jongeren onder de 16, vroegen we waar dat volgens hen gebeurt.
Meer dan de helft zegt in een uitgaansgelegenheid en/of in een supermarkt.
Ook zegt een relatief groot deel in een sportkantine.

W aar w ordt volgens u w el eens alcohol ve rkocht aan jongeren
onder de 16 jaar?
Meerdere antwoorden mogelijk , in percentages
In een uitgaansgelegenheid

55

In een supermarkt

51

In een sportkantine

41

Ergens anders

16

Weet ik niet
O&S, mei13
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Een groot deel van de respondenten heeft ook een toelichting gegeven op hun
antwoord(en). Hieronder staat een puntsgewijze samenvatting van deze toelichtingen.
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In een uitgaansgelegenheid, namelijk
 Een specifieke uitgaansgelegenheid (1231, Zaal Dijk, De zeven deugden, Takens
 Bij evenementen, tentfeesten, feesttenten
 Bij cafés, kroegen
 Bij discotheken
 Als er niet gecontroleerd wordt
 Als het heel druk is
 Als anderen het halen voor een jongere
In een supermarkt, namelijk
 Alle supermarkten
 Een specifieke supermarkt (C1000, Attentmarkt, Lidl, Aldi, Plus)
 Als er niet gecontroleerd wordt
In een sportkantine, namelijk
 Alle kantines
 Een spcifieke kantine (Voetbalkantines, ASC, SVD)
 Als er niet gecontroleerd wordt
 Als het door anderen gekocht wordt voor een jongere
Ergens anders, namelijk
 Bij evenementen, tentfeesten, feesttenten
 Bij buurtfeesten, familiefeesten
 In keten
 Bij een jeugdsoos
 Via anderen
 Overal waar drank te koop is

4.2

Mening over drankverkoop aan jongeren onder de 16 jaar
63% van de inwoners zegt dat het streng bestraft zou moeten worden als er alcohol
verkocht wordt aan jongeren onder de 16 jaar. Als argumenten geven zij ondermeer
aan:
 Alcohol is slecht voor (de ontwikkeling van) jongeren
 Afspraak is afspraak
 Op controle volgt handhaving (“alleen foei zeggen doet geen pijn”)
 Alleen dan wordt het serieus genomen, anders gaat het van kwaad tot erger
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Stelling: Het zou streng bestraft moeten
w orden als er alcohol verkocht w ordt
aan jongeren onder de 16
In percentages

Mee
oneens;
24%
Mee eens;
63%

Geen
mening;
13%

O&S,
mei13

24% van de inwoners vindt dat het niet streng bestraft hoeft te worden als er alcohol
verkocht wordt aan jongeren onder de 16 jaar. Een aantal genoemde argumenten:
 Het is vaak lastig te beoordelen voor de verkoper, moeilijk te controleren
 Dat lost het probleem niet op
 De jongeren die het op te jonge leeftijd kopen, moeten gestraft worden
 Het is de verantwoordelijkheid van de ouders
 Gepaste straf is beter dan strenge straf (voor dit soort vergrijp)

4.3

Verhogen leeftijd drankgebruik van 16 naar 18 jaar
64% van de inwoners vindt het een goed idee als de leeftijdsgrens, waarop alcohol mag
worden gekocht, wordt verhoogd naar 18 jaar. 26% vindt dit geen goed idee. De
overigen hebben er geen mening over.
W at vindt u ervan dat de overheid de
leeftijdsgrens om alcohol te mogen
kopen, w il verhogen naar 18 jaar?

Geen goed
idee; 26%
Een goed
idee; 64%
Geen
mening; 11%
O&S,
mei13
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Inwoners die het een goed idee vinden, geven o.a. aan:
 Alcohol is slecht voor de (ontwikkeling van) de jongeren
 Bij 18 jaar kunnen jongeren beter beoordelen of ze willen gaan drinken
 Dan zijn ze meerderjarig
 Hoe later hoe beter
Inwoners die het geen goed idee vinden, geven o.a. aan:
 Jongeren onder de 18 komen toch wel aan alcohol
 Bevordert illegaal drinken
 Betuttelend
 Het is de verantwoordelijkheid van de ouders
 Bescheiden alcoholgebruik hoeft niet problematisch te zijn, 16 is prima
 Moeilijk te controleren

5

Drankgebruik in een jeugdkeet
40% van de inwoners geeft aan dat er bij hen in de buurt een keet is waar jongeren bij
elkaar komen. Dit kan gaan om een schuur, garage, zolder, caravan, en dergelijke.
Bekijken we dit per woonplaats, zien we dat relatief veel inwoners van Nieuwleusen
aangeven dat er bij hen in de buurt een keet is.

Is er in uw buurt een keet w aar jongeren bij elkaar komen?
= Naar w oonplaats =
in percentages
Dalf sen

33

Lemelerveld

18

43

Nieuw leusen

%
O&S, mei13
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Weet ik niet
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5.1

Toezicht gewenst?

Datum

75% van de inwoners vindt dat er toezicht moet zijn van een volwassene op een keet.
Dit percentage is relatief het hoogst in Nieuwleusen.

Vindt u dat er toezicht moet zijn van een volw assene op
zo’n keet? = Naar w oonplaats =
in percentages
Dalf sen

75

Lemelerveld

68

Nieuw leusen

%
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30

10

19

14

78
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Alcoholgebruik in een keet
15% van de inwoners vindt dat er zeker alcohol gedronken mag worden in een keet. Dit
percentage is relatief het hoogst in Lemelerveld.
Vindt u dat er alcohol gedronken mag w orden in zo’n keet?
= Naar w oonplaats =
in percentages
Dalfsen

14

Lemelerveld

18

Nieuw leusen

%
O&S, mei13
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Geen mening

Het gros vindt dat er alleen onder voorwaarden alcohol mag worden gedronken in een
keet. Zij noemen hierbij:
 Afhankelijk van de leeftijd, alleen 16+ of alleen 18+
 Als er toezicht is
 Als de ouders het goedvinden
 Maximum aantal drankjes per jongere
 Alleen licht alcoholische drank
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6

Bekendheid campagne Fris over Drank

Datum

Circa 4% van de inwoners heeft al eens iets gehoord over de campagne Fris over
drank. Zij hoorden dit via hun werk (verslavingszorg of leerkracht op school), via hun
kind(eren), op TV, via internet, de SMON of de ROVO.

Heeft u al eens iets gehoord over de
campagne Fris over Drank?
In percentages

Nee; 96%
Ja; 4%

O&S,
mei13
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7

Opmerkingen en suggesties

Datum

Tot slot vroegen we de inwoners of zij een opmerking of suggestie hebben voor de
gemeente Dalfsen naar aanleiding van deze vragenlijst. 482 inwoners vulden een
opmerking of suggestie in. Deze vallen voor een groot deel uiteen in een aantal
categorieën.
Per categorie hebben we een aantal opmerkingen en suggesties letterlijk weergegeven,
waarmee een goede indruk wordt verkregen van alle gemaakte opmerkingen en
suggesties binnen die categorie.
Achter de categorienaam staat een indicatie van het aantal keer dat een opmerking
gemaakt is binnen deze categorie. Sommige opmerkingen hebben betrekking op
meerdere categorieën, dus de optelsom komt niet exact overeen met het aantal
inwoners dat een opmerking plaatste.
Regels, controle en handhaving (ca 170x)
 Alcohol alleen verkopen in een slijterij onder strenge controle door de uitbater van
leeftijd, en altijd op vertoon van ID-kaart.
 Als er regels gesteld worden, moet er ook gehandhaafd worden. Daar schort het
nog wel eens aan.
 Blijf controleren. Laat de politie jongeren aanhouden wanneer ze met kratje bier op
de fiets over straat fietsen.
 Bierverkoop in supermarkten moet verboden worden. En zeker het stunten met
aanbiedingen van bier. Zet dat maar in de APV.
 De kantines zijn grootgebruikers van alcohol. Laat de kantines eerder sluiten, de
horeca in Dalfsen heeft de kennis en ervaring en staat nuchter achter de bar wat in
de drukke kantines niet altijd het geval is. Gun de horeca ook hun omzet, nu zit
iedereen goedkoop alcohol te drinken in een gelegeheid waar de kennis niet
aanwezig is. Oftewel: strenger zijn voor de verenigingen
 Bekende hangplekken van de jeugd strenger controleren, namen noteren en de
ouders inlichten (politie) over het gedrag van hun kind en die ouders wijzen op hun
verantwoordelijkheid (<18 jaar).
 De keten aan banden leggen. Illegale pokertoernooien worden aan banden gelegd
maar illegale zuipschuren waar geen gerechtelijk toezicht op is, waar kinderen van
14 aan de alcohol zitten, worden gedoogd.
 Door een vergunning op keten te verstrekken zou er inzicht kunnen komen op
locaties waar mogelijk alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder 16 jaar. Hiermee
is het voor de wetgever mogelijk te controleren en te handhaven. Tevens beperk je
wildgroei van dit soort zuipketen.
 Keetsuggestie: Als er een keetplaats bekend is, bezoek de keet en maak afspraken
met de jongeren in plaats van de ouders. Houd contact hoe dit verloopt.
Buitensporige afwijking van de afspraken betekent sluiten. `Prettig ondeugend`
betekent gedogen met regelmatige controle.
 Drin(g)k niet aan!! De slogan van 2014. Coma zuipers, lastpakken, overlastplegers,
lawaaischoppers, nachtbrakers: voorlichten, ontmoedigen en streng aanpakken.
 Ga zo door, pak het aan. Betrek ouders hierin. Ik ben arts en maak me grote zorgen
over alcoholgebruik bij (zeer) jonge mensen.
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Gewoon streng en duidelijk zijn! Nu wordt er veel teveel ge’pikt’. Wij wonen aan
Hulsterplassen. Daar is alcoholverbod. Elk weekend met mooi weer, liggen daar
flessen drank. Leeg. Iets meer controleren, en evt. bekeuren, zodat de jeugd weet
wie de baas is. Dat mis ik vanuit de gemeente.
Het anti-rookbeleid was keihard, waarom niet hetzelfde beleid t.a.v. alcohol voeren.
Ik weet uit mijn directe omgeving dat de leeftijdsgrens van 16 jaar heel bepalend is
voor het gaan drinken. Want dan mag het opeens. En dat kinderen die in de zelfde
vriendengroep wat later in het jaar 16 worden, al wel meedrinken, om er maar bij te
horen. Dus wat mij betreft heel graag de leeftijdsgrens naar 18 of nog liever 20 jaar.
Ik vind dat de kinderen tegenwoordig laat gaan stappen en midden in de nacht of
zelfs vroeg in de morgen thuis komen. Kunnen de kroegen niet eerder open gaan
en dus ook weer eerder gaan sluiten?
Openings- en sluitingstijden aanpassen (terug naar vroeger...... ). Maximaal tot 1
uur open in de nacht is voldoende!
Sluitingstijden van horeca vervroegen naar fatsoenlijke tijdstippen. Veel nachtelijk
overlast en vernielingen zouden daardoor worden voorkomen. - Voorlichting en
druk op de ouders! Zij moeten hun kinderen ervan doordringen dat het onzinnig en
tegennatuurlijk is om in de nacht over de straat te zwalken en de politie uit te dagen
of nog erger!!! - De overheid moet hier streng, zeer streng tegen optreden en niet
zachtzinnig. Tolerantie en slap optreden van de overheid is de oorzaak van veel
overlast in deze tijd.
Let ook op alcohol gebruik buiten. Bijvoorbeeld de Bellingerweer. De rommel blijft
liggen en ik vind buiten drinken iets armoedigs. Zwervergedrag.
Strengere controle vooral bij de haven en op het strandje bij bellingegeweer, jaagt
de bevolking/toeristen met bootjes weg.
Meer controle als in het weekend de drankbus terug komt zodat er minder vernield
wordt.
Paar raddraaiers van de discobussen oppakken en na het weekend weer vrij laten,
helft van de overlast en vernielingen. Bij voorkeur stadswachten voor dit inzetten
tussen 2.00 en 3.00 uur op zondagmorgen als de bussen terugkomen, met jeugd
onder invloed van drank en drugs.
Z.s.m. leeftijdsgrens omhoog, meer alcoholcontroles en verkoop bij supermarkten
gaan verbieden. En geen alcohol bij activiteiten in het gemeentehuis.

Niet betuttelen / eigen verantwoordelijkheid / dialoog met de jongeren (ca 80x)
 Als de jeugd wil drinken, geef ze dan toch de gelegenheid, anders gaan ze de straat
op en zorgen ze voor andere overlast.
 Als men alles wil regelen en sturen worden de problemen groter . Dit zou ik de
mensen in de toekomst niet aan willen doen. Men kan de mensen beter wat vrijheid
geven daar heeft de maatschappij later baat bij.
 Dat er geen jacht gemaakt gaat worden op de paracommerciële instellingen nu de
gemeente verantwoordelijk is voor de drank en horecawet. Dus geen onnodige
beperkingen opleggen. Rekening houden met de maatschappelijke functie van de
instellingen. Met andere woorden niet teveel de oren laten hangen naar bepaalde
partijen in de gemeenteraad
 Een te streng beleid lijd mijns inziens tot drankmisbruik.
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Ga de jeugd niet betuttelen laat het niet doorslaan met nog meer regels vroeger
waren we echt niet braver.
Niet roomser zijn dan de paus!!!!!!
Niet te spastisch doen. Dus niet allerlei nieuwe zaken bedenken. Nuchter blijven is
belangrijk in deze tijd.
Niet teveel verbieden, begeleiding is beter.
Geef jongeren de ruimte en dam ze niet te veel in dan krijg je dat ze rotzooi gaan
trappen, omdat ze zich niet veilig voelen. Ruimte geeft lucht en kan je met ze praten
wat beter kan.
De nadruk ligt volgens mij teveel op het verbieden en niet genoeg op de
verantwoording van ouders om jongeren in te lichten over de gevaren. Laat ze een
keer gaan kijken bij een opvang van alcoholisten dan zien ze wat het aan kan
richten. Denk dat ze daar meer van leren. Alles wat je verbiedt gaan ze toch tegen
in. Het zijn wel pubers !
Geef de jeugd een kans zich te ontplooien Loop ze niet steeds op de hakken. In
mijn beleving is zeker 98% wel van goede wil.
Geef de jongeren de verantwoordelijkheid, de meesten kunnen dat wel aan , ga jij
alle regels aanscherpen dan leren nooit de verantwoording te nemen en worden ze
monddood gemaakt.
Laat jongeren meedenken over wat voor hun redenen zijn om al dan niet alcohol te
drinken. En laat ze echt meedenken over de regels, het gaat om hun leven, neem
ze serieus, dan kunnen ze de gemeente ook serieus nemen (je krijgt nl. terug wat je
geeft!)
Doe niet te krampachtig en ga gewoon met jongeren in discussie, want die zijn best
voor rede vatbaar.
Maak regels samen met de mensen, ter plekke. Pas deze dan ook aan op de
situatie. Spreek controle momenten af, door wie dan ook. Maak het inzichtelijk. Ga
de dialoog met jongeren aan en als er een overbruggingsperiode nodig blijkt om
hen te betrekken en over te gaan tot afspraken, spreek dan ook dit smart af.
Van boven dingen opleggen blijft lastig. Ouders zijn cruciaal Ga in gesprek met bv
alle ouders van jongeren die keten bezoeken. Laat je uitnodigen op scholen en bij
(sportverenigingen) en dan niet zomaar een ambtenaar, maar echt iemand met
kennis van zaken die discussies kan leiden en een denkproces op gang kunnen
brengen.
Zorg ervoor dat je in dialoog met jongeren blijft. Jongerenwerk is de discipline bij
uitstek die dat kan doen. Maar ouders kunnen de toezicht en het kaders stellen niet
uit handen geven aan professionals. Dat moeten die jongerenwerkers ook tussen
de oren van ouders brengen. Spreek ouders aan op verantwoordelijkheid en hou
het contact met de jongeren vast. Maar we moeten ook niet in de kramp schieten bij
incidenten. Voorlichting geven aan ouders over alcohol lijkt me goed, die
bagatelliseren de gevaren enorm (`wij zopen vroeger zelf toch ook?`).
Vaker een keet bezoeken en in gesprek blijven met jongeren.
Legaliseer jeugdketen, maar controleer hier strak op. Met de huidige prijzen is het
voor de jongeren niet te betalen. Juich het niet toe, maar accepteer ze. Ik heb nog
niet meegemaakt dat mensen vanuit een ‘keet’ overlast veroorzaken. Vanuit het
dorp en sportkantine des te meer. Wij wonen aan het fietspad tussen Gerner Marke
I en II.
23/30

30

Datum
Titel

28 mei 2013
Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen









De gemeente moet niet willen bemoederen, de mensen hebben zelf ook nog een
verantwoordelijkheid. Als keten goed georganiseerd zijn en ouders hun
verantwoordelijk nemen zie ik daar geen probleem in. Ik kan me ook best
voorstellen dat als men tegenwoordig in de kroeg € 3.- voor een pilsje vraagt, je
thuis gaat drinken.
Bier hoort bij Salland. Juist het overdreven drinken en er stoer over doen maakt
overmatig gebruik mogelijk. Straffen helpt vast niet. Imago van bier zou net als bij
roken is gebeurd kunnen veranderen.
De alcoholgrens niet verhogen!
Denk goed na als jullie de leeftijdsgrens gaan verhogen! Wat doe je met de
grensleeftijd, kinderen die 17 jaar zijn? Kijk ook naar de horeca en hun inkomsten.
Juist soepeler omgaan met horecavergunning want Koninginnedag 2012 was in
Dalfsen alleen de Zeven Deugden open terwijl dat bij uitstek een dag is dat je
gebruik wilt maken van horecagelegenheden.

Informatie en voorlichting (ca 75x)
 Het is een goed en actueel onderwerp! Persoonlijk denk ik dat veel voorlichting
geven aan kinderen en pubers over het gebruik van alcohol en de gevolgen hiervan
meer resultaten geeft dan het verbieden van het gebruik. Dit zal uiteindelijk juist een
uitdaging vormen en de jongeren zullen het uiteindelijk toch stiekem gaan
gebruiken/nuttigen.
 Zorg dat voorlichting aansprekend blijft en niet betuttelend.
 Alcoholgebruik kan soms een vervolg krijgen in de vorm van een medische
hulpvraag, overlast, vernieling etc. Voorlichting over verantwoord gebruik kan deze
negatieve gevolgen helpen voorkomen.
 Bekeuren en straffen heeft weinig zin het gaat om het leerproces niet om bekeuren.
Laat een alcoholist aan het woord of laat jeugd kennis nemen met mensen die in
hun jeugd de hersenen kapot hebben gedronken laat de risico zien in plaats van
bekeuren.
 Betere voorlichting en sociaal toezicht. geen drooglegging en repressie.
 Blijf positief insteken op voorlichting en informatie en blijf in gesprek met jongeren,
betrek ze bij beleid.
 De gevaren blijven benoemen van alcohol, wat het met je lichaam en mentaal kan
doen.
 Drinken is lekker, maar: te jong schaadt gezondheid, en teveel ook. Dus nadruk op
eerlijke voorlichting ook voor het voorkómen van verslaving. Zodat drinken niet
‘stoer’ blijft.
 De jongeren wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v. alcoholgebruik. Goede
voorlichting geven. Ook de invloed op rijgedrag en alcohol en dat de omgeving last
kan hebben van geluidsoverlast.
 het accent zou moeten zijn in dit alles dat niet het alcoholgebruik bestraft wordt,
maar meer dat het niet slim is, dat een jongere dom bezig is door te drinken. Dan
blijft het meer bespreekbaar dan dat er een straf op staat. Maar ja, straffen is soms
wel een goed middel, werkt het dan wel? Ik denk daarom dat de effecten van
voorlichting/straf zo goed mogelijk gemeten moeten worden. En dat zo beleid
verder bepaald kan worden. Dus een pleidooi voor onderzoek hierin.
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Het is belangrijk voor de jeugd om te weten dat wat ze nu doen gevolgen heeft voor
hun leven en toekomst
Jongeren voorlichting geven over de effecten van het nuttigen van alcohol. Als een
jongere tijdens een evenement perse alcohol wil hebben lukt het via een oudere.
Controleren op leeftijd is niet afdoende. Een organisatie beboeten voor verkoop aan
minderjarigen is oké. Als de verkoop via via gaat is het niet te controleren en is een
organisatie niet verantwoordelijk te houden. Het zuipen in keten wordt deels in de
hand gewerkt door de te hoge horecaprijzen in kroegen en feesttenten.
Het is ooit wetenschappelijk onderzocht dat als met name ouders van jongeren
strenger zijn op het gebied van alcoholmisbruik, er door jongeren minder alcohol
gebruikt wordt. Dus zou het misschien zinniger zijn om de campagnes (mede) op de
ouders te richten, want volgens mij horen zijn het rolmodel te zijn. Nu hoor ik nog
vaak geluiden dat ze beter thuis kunnen `leren drinken` en meer van dat fraais
waarmee ouders hun eigen alcoholmisbruik mee legitimeren en zo het slechte
voorbeeld vormen met alle gevolgen van dien!!
Ik denk dat er inderdaad teveel gedronken wordt op te jonge leeftijd. Dit kan alleen
maar afnemen als ouders, gemeente, sportclubs,scholen etc. samenwerken door
voorlichting te geven en grenzen te stellen. Eén partij gaat het niet redden, dit kan
denk ik alleen samen en het gaat tijd kosten. Alleen voorlichting is misschien niet
voldoende: de kinderen weten wat de nadelen zijn, maar `vergeten` dit tijdens een
feestje etc. Groepsdruk heeft veel invloed. Duidelijk grenzen (bijv. vanaf 18 jaar)
helpen misschien ook.
Meer informatie naar de scholen en verenigingen en niet door een folder uit te
geven maar door werkelijk een lezing / les in de klas. Maak dan bekend welk impact
dat kan hebben.
Met elkaar proberen de cultuur/ het beeld bij jongeren om te vormen dat veel
alcohol drinken stoer zou zijn. Dat is m.i. de bron van het vele alcoholgebruik onder
de jeugd.
Nodig ex-drankverslaafden uit op scholen, zodat jongeren horen wat de gevolgen
kunnen zijn/worden. Overdaad schaadt wel degelijk.
Onderwijs, onderricht, voorlichting, opvoeding van kinderen en van ouders en van
leerkrachten en van winkeliers en van horeca, kortom van alles en iedereen.
Ook ouders goed voorlichten over de uitwerking van drank op hun jeugd is erg
belangrijk, want als ouders het goed vinden dat kinderen drinken zien kinderen het
gevaar van alcohol ook niet in.
Voorlichting geven op scholen, sportkantines. Jongeren en veel ouders zijn zich er
niet van bewust dat alcohol zo schadelijk is! Er zal veel meer voorlichting moeten
komen door bijv. Sire, maar ook door bijvoorbeeld een kinderarts die veel kennis
heeft over de gevolgen van alcoholmisbruik. Jongeren zouden moeten weten welke
schade ze kunnen oplopen op langere termijn. Ook op korte termijn is alcohol
misbruik gevaarlijk. Door bijvoorbeeld alcoholintoxicatie lopen jongeren erg veel
schade op (coma). dit zie ik op mijn werk met regelmaat (als kinderverpleegkundige zie ik jongeren onder de 18 op mijn afdeling met een flinke alcohol
intoxicatie, wat erg gevaarlijk kan zijn!!!).
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Verantwoordelijkheid ouders (ca 60x)
 Sluitingstijden van horeca vervroegen naar fatsoenlijke tijdstippen. Veel nachtelijk
overlast en vernielingen zouden daardoor worden voorkomen. Voorlichting en druk
op de ouders! Zij moeten hun kinderen ervan doordringen dat het onzinnig en
tegennatuurlijk is om in de nacht over de straat te zwalken en de politie uit te dagen
of nog erger!!! De overheid moet hier streng, zeer streng tegen optreden en niet
zachtzinnig. Tolerantie en slap optreden van de overheid is de oorzaak van veel
overlast in deze tijd.
 Ga het gesprek aan met de jeugd en LUISTER naar ze. Maar betrek ook hun
ouders hierin. Het lijkt of de ouders niet meer bekommeren om wat hun kinderen
buitenshuis doen.
 Ga in gesprek met jongeren die te veel drinken en hun ouders. Soms weten beide
niet wat teveel is.
 Ik ben op verjaardagsfeestjes van keurige, lieve mensen geweest waar reeds om
een uur of half twaalf `s middags er reeds alcoholhoudende drank werd
aangeboden en genuttigd. Dan kun je wel van alles gaan ge- en verbieden aan
jongeren, maar dat lijkt me dan dweilen met de kraan open.
 Keten houden ook jongeren van de straat, je zou ouders kunnen laten participeren
in het keettoezicht.
 Niet bedisselen, dat is niet de taak van de gemeente. Spreek de ouders aan op hun
taken als opvoeders. Ze krijgen de kinderen die ze zelf maken. Heeft niets met
overheid of school of supermarkt te maken.
 Betrek de ouders er zo veel mogelijk bij. Deze generatie ouders neemt het niet zo
nauw wat betreft alcohol en leeftijdgrens.
 Dat wij volwassenen onze verantwoordelijkheid moeten nemen als het om kinderen
gaat, of men dat nou leuk vindt of niet. Als `wij` het niet doen, wie doet het dan?
 De verantwoordelijkheid van de ouders van de desbetreffende jongeren moet
duidelijker gemaakt worden. Het is niet alleen een zaak voor de gemeente, de
ouders moeten op hun verantwoordelijkheid aangesproken worden. Ouders er meer
bij betrekken. Bij alcoholoverlast veroorzakende jongeren {ook drugs} de ouders
aanspreken en beleidsplannen opzetten.
 Gedrag van ouders is van cruciaal belang bij alcoholgebruik. Ik denk dat een
eventuele campagne over alcoholgebruik bij jongeren altijd gepaard moet gaan met
een campagne over bijv. de voorbeeldfunctie van ouders. Vaak zijn ze streng tegen
hun kinderen, maar drinken ze zichzelf op feestjes helemaal klem.
 Leg een grotere verantwoordelijkheid bij de ouders en wentel het niet alleen af op
verstrekkers (winkels en kroegen) en de kinderen
 Leg eens wat meer verantwoordelijkheid bij de ouders i.p.v. regels te zoeken die het
tegen zouden moeten gaan.
 Maak ouders weer verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het lijkt
wel of de kinderen opgevoed moeten worden door de kinderopvang, peuterspeelzaal, school en allerlei overheidsinstanties en ouders buiten schot blijven. Maar
naar mijn idee ligt de eerste verantwoordelijkheid nog altijd bij de ouders.
 Ouders zouden het goede voorbeeld moeten geven door voorlichting te geven aan
hun kinderen en de gemeente zou dat kunnen doen door alcoholpreventielessen op
scholen!

26/30

30

Datum
Titel

28 mei 2013
Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Ontmoetingsplaatsen / uitgaansgelegenheden (ca 20x)
 Probeer het uitgaansleven levendig te houden. Maak er geen slaapdorp van zonder
vertier voor de jeugd.
 Dalfsen mist een bruin café.
 Dalfsen staat bekend om zijn keten, dit komt omdat er (bijna) geen horecagelegenheden in het dorp zelf zijn! vroeger waren er zelfs 4 kroegen waar altijd een
nuchter volwassen persoon achter de bar stond!! Nu moeten de jongeren elkaar in
de gaten houden!!
 Doe eens wat voor de jeugd. In een ander dorp kan alles maar hier gewoon niks.
Jullie prijzen Dalfsen zo hoog maar er komt geen mens, want Dalfsen is gewoon
niet meer zo gezellig als vroeger toen er veel meer te doen was. Toen waren er nog
feesten in het dorp maar tegenwoordig moet het buiten Dalfsen want de mensen
hebben last van het lawaai; gewoon belachelijk.
 Doe niet te bekrompen wat betreft evenementen. Houd de jeugd in eigen dorp, dan
kan je zelf ook het meeste blijven bijsturen. Evenementen voor jong en oud zorgen
ervoor dat de ouderen de mogelijkheid krijgen om het goede voorbeeld te geven en
om de jeugd te begeleiden met het nemen van hun ‘eerste biertjes’.
 Er is te weinig horeca en goede opvang/begeleiding voor de jeugd.
 Hebben de jongeren een clubhuis waar ze zich thuis voelen en waar zinvolle
activiteiten plaatsvinden?
 Meer uitgaansgelegenheden stimuleren in Dalfsen. Er zijn te weinig gelegenheden
voor de jeugd met name disco, zoals vroeger bij de Brinkhof.
 Organiseer wat voor de jeugd van de toekomst zodat het geen hangjeugd wordt en
dat ze ergens een plek krijgen in het dorp waar ze samen kunnen zijn (met of
zonder alcohol). En waar iemand verantwoordelijk is.
 Voor de jeugd is er in Dalfsen tijdens de weekenden weinig te beleven. Er zou voor
die groep geregeld iets georganiseerd moeten worden. Maar wat ?
 Zorg als gemeente dat er voldoende betaalbare uitgaansgelegenheid is voor onze
jongeren en de rest van de bewoners. Als het gezellig en betaalbaar is zijn keten
niet nodig, is indrinken niet nodig en er is automatisch toezicht.
Afstemmen met regionale en landelijke politiek (5x)
 Kijk naar voorbeelden en resultaten uit het buitenland. Ga niet het wiel opnieuw
uitvinden. Voorkom dat Dalfsen straks het dorp in de regio is waar jeugd geen
alcoholkan kopen, het braafste jongetje, terwijl net over de gemeentegrens een
jeugdzuipcamping is gelegen. Politiek met oogkleppen op zal worden gezegd. Mijn
advies pak het regionaal op als landelijk geen draagvlak is.
 Ik denk dat het verhogen van de leeftijd waarop alcohol gekocht mag worden alleen
werkt als dit landelijk wordt ingevoerd.
 Landelijk beleid sluitingstijden is voorwaarde voor beteugelen uitwassen zoals
vernieling, slechte leer- en arbeidsprestaties! Initiatief Friese huisvrouwen was
bewonderenswaardig!
 Regionaal aanpakken.
 Stem het beleid ook af met omliggende plaatsen.
 Steek de energie in andere zaken, aanleiding om voorop te lopen met het alcohol
beleid (op het landelijke) zijn er niet of nauwelijks, concentreer je is op wat anders.
Probeer is niet mag niet te zeggen maar het op een andere manier er uit te krijgen.
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Complimenten en bemoediging (ca 25x)
 Al kun je als gemeente iets bijdragen tot vermindering van het gebruik van alcohol
onder jongeren, heb je toch iets bereikt. Beter dan niets ondernemen.
 Alle begin is moeilijk. Het begin is er. Ga zo door.
 De gemeente is heel goed bezig door deze vragen te stellen aan de burgers, geeft
groot gevoel van betrokkenheid. Ik ben dan ook benieuwd naar de uiteindelijke
totale uitkomst van deze vragen.
 Ga zo door!!
 Goed dat er in de gemeente veel aandacht is voor het verhogen van de leeftijd dat
je alcohol mag gebruiken naar 18 jaar. Zal niet gemakkelijk zijn om dat te bereiken,
maar wel belangrijk.
 Goed dat hier over nagedacht wordt, het is een grote zorg voor ouders met
opgroeiende kinderen!
 Goed initiatief.
 Graag alcohol met stip aanpakken. Wij proberen onze kinderen hier thuis in te
begeleiden (ze zijn nu 6,9 en 11).
 Ik krijg ook via de krant dat de gemeente Dalfsen serieus met het alcohol probleem
bezig is. Mijn waardering ervoor. Zelf drink ik misschien een glas per week en voel
me daar zeer wel bij.
 Ik vind het goed dat de Gemeente geregeld de mening van de Dalfsenaren polst en
info-avonden heeft. Wij bezoeken die geregeld. Compliment.
 Ik wens u wijsheid en sterkte.
 Ik wens u wijsheid en volharding met uw beleid.
 Prima zaak dat het aandacht krijgt. We hebben immers met ons allen een
maatschappelijke verantwoordelijkheid om het alcoholgebruik voortdurend te
bespreken.
 Sterkte gewenst om op een goede manier met het alcoholprobleem om te gaan.
Laten we zuinig zijn op elkaar!
 Succes met dit probleem. Want ik denk dat dit een probleem blijft. Alcohol uitsluiten
lijkt mij heel moeilijk.
 Succes met het maken van goed beleid
Het onderzoek (ca 30x)
 Bij de eerste vragen is geen mogelijkheid om er iets bij op te merken. Ja of nee is
vaak te zwart / wit.
 Compliment over de kwaliteit van dit onderzoek: chapeau!
 De invulling van deze vragenlijst heeft me meer dan 5 minuten gekost.
 Goede vraagstelling. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten!
 Goede vragen, goed onderwerp.
 De site iets sneller/reactiever maken.
 Helder, duidelijk, heel mooi. Komen weleens andere en minder goed opgezette
enquêtes aan mijn mailbox voorbij. Veel plezier ermee.
 ik vond het een leuke en goede vragenlijst om in te vullen. Zo komen jullie zeker
weten meer te weten over hoe mensen over alcohol denken.
 Ik vind het een slechte zaak dat er in de vragenlijst gevraagd wordt om
kroegen/winkels/kantines aan te geven die alcohol aan jeugd verkopen. De
vragenlijst kan toch niet bedoeld zijn om mensen te verlinken.
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Goede zaak om op deze wijze informatie te halen over diverse onderwerpen.
Heel goed deze vragenlijst; geeft waarschijnlijk een goed beeld wat er leeft onder
de bevolking. En wie weet ook ideeën hoe hier mee om te gaan en vooral te
beheersen.
Ik mis de vragen of er wel eens sprake is van overlast als gevolg van
alcoholgebruik.
Is er alleen gevraagd of ik alcohol gebruik, maar niet hoeveel. Dat is volgens mij wel
van belang voor het onderzoek.
Deze enquête is te globaal er zitten geen nuances in
Teveel open vragen. Laat zich m.i. moeilijk vastleggen in rapport.
Zet bij de antwoorden `nee`ook een mogelijkheid om dit te onderbouwen. Nee,
want........
Vind het een fantastisch idee, om zo’n enquête uit te geven via internet.

Vervolg op resultaten van het onderzoek (17x)
 Prima initiatief als er wat mee wordt gedaan.
 Ben benieuwd naar beleidsmaatregelen en handhaving ervan.
 Concrete stappen ondernemen n.a.v. de uitslag en geen verhalen schrijven.
 Dat de gemeente het nu ook eens goed aanpakt.
 Denk praktisch en praktijkgericht. Aan theoretische regels hebben we met elkaar
niets.
 Doe alleen wanneer daar breed draagvlak voor te vinden is.
 Heeft het nut dat deze vragen beantwoord worden, wordt er wel iets mee gedaan?
 Hoe gaat het verder? Wat doet de gemeente met de enquête gegevens?
 Hopelijk wordt het vertaald naar concrete maatregelen en niet alleen naar (niet
uitgevoerd) beleid.
 Iets positiefs doen met de uitslagen van het onderzoek: d.w.z. de wens van de
meerderheid uitvoeren.
 Ik ben benieuwd wat de gemeente met de uitslag van deze enquête wil/gaat doen.
 Ik zie met belangstelling de uitslag van dit onderzoek tegemoet, graag via mijn emailadres.
 Ik zou willen weten hoe jeugdige enquête invullers over dit probleem denken.
 Maak resultaten van deze enquête bekend d.m.v. plaatsing in de Marskramer.
Naast deze enquête opnieuw voorlichting, zodat er onder de bevolking van Dalfsen
nog meer bekend wordt over alcohol en het gebruik er van.
 Worden de resultaten nog bekend gemaakt?
 Zorg ervoor dat de resultaten goed gepresenteerd worden, bijv. via de pers en
uitgebreid op de website.
 Hogeschool Windesheim heeft een lectoraat verslavingspreventie die een aantal
onderzoeken heeft uitgevoerd bij gemeenten in de omgeving naar alcoholgebruik
onder jongeren. Verder kunnen ze ook helpen met tips en adviezen omtrent de
ophoging van de alcoholleeftijd. Meer info dcm.schwartz@windesheim.nl.
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Overig (ca 50x)
 af en toe de flessen, bijv. van bessenjenever/glühwein, plastic en blikjes aan de
Leemculeweg opruimen. Dat doe ik al tijden omdat ik me er aan erger. moet het
allemaal afvoeren.
 De laatste bus van zaal Dijk en Takens eerder te laten vertrekken!!!! zodat de
jongeren vroeger thuis zijn!!!!!!!.
 Er is hier alleen gesproken over alcohol. Zelf ben ik een forse tegenstander van al
die energiedrankjes die je overal en nergens tegen komt. Dat zijn net zulke
stimulerende middelen als alcohol en drugs. Graag zou ik daar ook een grens voor
verkoop op zien, aan jongeren onder de 18 jaar.
 Er ligt veel glas op straat (kapotte bierflesjes) op straat/park/plantsoenen. Misschien
met groenonderhoud laten opvegen? Het is gevaarlijk voor kleine kinderen en
huisdieren.
 Ga als gemeenteraad eens om 2 uur in de nacht kijken in een keet dan weet je
beter waar de jongere mee bezig is.
 Geef het goede voorbeeld: drink geen alcohol! Open een speciale sap/cocktailbar
voor stoere alcoholvrije drankjes. Schrijf een wedstrijd uit over de lekkerste
alcoholvrije cocktails. Promoot alcoholvrij bier/wijn.
 Glas overlast er ligt veel kapot glas langs de wegen!
 Ik neem aan dat de gemeente zelf in haar eigen gemeentehuis alcohol schenkt.
Wat heeft u zelf voor een beleid of vergunning??
 Ik woon hier niet zo lang en kom hier niet uit de buurt maar vind dat hier in de
omgeving zo wie zo veel alcohol wordt gedronken
 Jullie vinden alcohol een probleem, maar denk ook aan de jongeren die eind van de
ochtend op een doordeweekse dag al stoned zijn, ik schat ze 13 a 14 jaar.
 Kijk eens wat kritischer naar de feestjes in de voetbalgelegenheden die met luide
muziek tot laat in de avond duren
 Merkwaardig dat er nu een onderzoek wordt gehouden, ooit hadden wij een
wethouder die de actie KEETMAN opende. Iedereen wist toen dat er in de keten
gedronken werd, de gemeente was toen een actieve partij in dit geheel.
 Praat meer met supermarkteigenaren/caissières/barmedewerkers over deze
problematiek. Ik denk dat veel (waaronder ik) hier wel over in gesprek willen met de
gemeente. Ik heb nu het gevoel dat er extra druk is gekomen bij de verkoop van
drank en dat die druk nu echt te ver gaat.
 Voor ons is Zaal Dijk met zijn evenementen voor jongeren vaak de oorzaak van
veel overlast na afloop, zoals onzinnige vernielingen en kapot gesmeten lege
bierflesjes die je zondagmorgengevoel verpesten.
 Wedstrijd uitschrijven: wie maakt het leukste filmpje ter ondersteuning van de
campagne?
 Werken met passen/creditcard waarmee munten in kleur naar leeftijd ingewisseld
kunnen worden.
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