Coffeeshop
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl

1 Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan?

(Zie alle antwoorden in de bijlage)
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2 Heb jij de afgelopen maanden cannabis
(wiet) gebruikt?
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Wat vind je van de volgende stellingen:

3.1 ‘In de gemeente Horst aan de Maas
worden veel drugs (wiet) gebruikt’
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Anders (geanonimiseerd):



Zou het niet weten
Zijn voornamelijk boeren , die blowen niet , is niet te vergelijken met een stad als Venlo of
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Wordt ook al veel speed gebruikt
Weet niet – meerdere malen genoemd
weet ik niet, minder dan in de grote steden denk ik
Wat maakt t überhaupt uit? We kunnen ons beter druk maken over t alcohol gebruik
Onbekend – meerdere malen genoemd
Kan ik niet over oordelen – meerdere malen genoemd
Kan ik geen antwoord op geven ik heb hier onvoldoende zicht op
Ik zou het niet weten – meerdere malen genoemd
Ik zie het gelukkig niet
Ik weet het niet
Ik weet dat niet, heb hier geen gegevens over
Ik kan het niet bewijzen maar weet zeker dat dit met regelmaat onder de jeugd wordt gebruikt.
Ik heb echt geen idee, in ieder geval niet bij mij in huis
Ik ben hier niet van op de hoogte.
geen mening
Geen idee – meerdere malen genoemd
Geen idee van.
Geen idee of er wordt gebruikt
Geen kijk op
Er zal zeker gebruikt worden maar of dat veel is weet ik niet
Er worden zeker drugs gebruikt. ik zou me als gemeente meer zorgen maken over de toename
in harddrugs dan softdrugs zoals wiet.
Denk van wel maar weet dat alleen van horen zeggen. Ben zelf geen gebruiker.
Alles wat aan drugs gebruikt wordt is teveel

3.2 ‘Er is ruimte in Horst aan de Maas voor een
coffeeshop’
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Anders (geanonimiseerd)

















Zou kunnen, voor die, die er behoefte aan hebben. In elk geval beter dan in het illegale circuit je
drugsbehoefte willen bevredigen
Zou het niet weten
Weet niet eens of er wel een behoefte aan is. Ik verkeer niet in die kringen, waar dit onderwerp
ter sprake komt.
Weet niet – meerdere malen genoemd
Niet nodig dat t hier komt, geeft alleen maar overlast
Niet aan beginnen
Neen – meerdere malen genoemd
Moeten ze niet aan beginnen
Misschien wel ruimte maar zou het niet willen
Leid alleen maar tot problemen
Ja, mits uit het bedrijfsleven
Ik denk dat je het niet moet stimuleren maar sigaretten en alcohol kun je ook kopen
Grens van Venlo.
Geen drugs shop
Eens maar met pasje voor alleen inwoners van de gemeente.
Alleen als het niet voor overlast zorgt. Het kopen en het thuis gebruiken vind ik geen probleem.
Wel het gebruik ter plekke of in het openbaar.
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Bijlage: Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan?
(geanonimiseerd)










































Wietverkoop
Wietrokers
Wiet/ Venlo
Wiet. Duitsers/Belgen. Wietpas
Wiet.
Wiet, stank, jongeren, kopen, snuiven, slikken, vies, achterafbuurt, winkel, groen, Amsterdam
Wiet, softdrugs, criminaliteit
Wiet, drugsverkoop
Wiet, drugs, overlast
Wiet, drugs
Wiet verkoop
Wiet etc.
Wiet en stank
Wiet en rokende gebruikers.
Wiet - roken
Wiet – meerdere malen genoemd
Wieltje roken
Weren uit deze gemeente... brengen alleen maar meer problemen en overlast.
Weg ermee – meerdere malen genoemd
Weg ermee
Weet gebruikers.
‘Weed’
Waarschijnlijk veel overlast
Waar je cannabis (wiet) kunt kopen en roken, en misschien ook koffie kunt drinken.
Vrijlaten van deze handel.
Vrijheid
Voornamelijk in steden. Veel jongeren.
Voor mij niets, maar behoren inmiddels tot het maatschappelijk aanvaardbare.
Verslaving, overlast! Alle coffeeshops moeten dicht!
Verslaving
Verslaafden en dan komen er nog meer jonge verslaafden
Verslaafden – meerdere malen genoemd
Verkooppunten van softdrugs.
Verkoop van wiet, en daarbij in de ruimte het gebruik ervan
Verkoop van softdrugs.
verkoop van soft drugs
Verkoop van drugs.
Verkoop soft drugs
Verkoop drugs
verdovende middelen overlast
Verdoven middelen o. a henep.
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Verbieden geen oplossing dit is verplaatsen van het probleem is natuurlijk anders als dit in de
buurt van kinderen gebeurd
Venlo. Niet in onze gemeente.
Venlo overlast
Venlo en drugsoverlast
Venlo – meerdere malen genoemd
Veel overlast van drugs runners de 24uur in en uit lopen///die mekaar vrientjes maken oom
nog meer wietplatges ///temaken ik heb er heel veel overlast van gehat heel veel //politie en
wonigbouw.doet er niets mee allemaal. Grote. /afschuivers buienlanders handen boven het
hooft howden
Trammelant. Laat ze aub wegblijven uit Horst aan de Maas!
Tramelant in de hut en overlast.
Te sterke softdrugs waar je goed aan verslaafd kunt raken
Stikkie roken
Sticky roken
Stedelijk iets
Stank en overlast voor de buurt
Stad, wiet
Stad – meerdere malen genoemd
Softdrugs en hoog tijd om daar eens `normaal` mee om te gaan. Blijf het verbazingwekkend
vinden dat alcohol en kroegen als een dagelijks geaccepteerd verschijnsel fungeren en er zo
spastisch wordt omgegaan met coffeeshops. Worden alcoholisten geweerd uit café`s??
Softdrugs en dure afciccentra`s
Softdrugs
Soft- drugs en drugs.
Soft drugs – meerdere malen genoemd
Sluiten – meerdere malen genoemd
Shops met drugs en veel criminele zaken.
Rotzooi, drugs(overlast), criminaliteit, buitenlandse kopers.
Rotzooi – meerdere malen genoemd
Roken en drugs toestaan in kleine ruimtes, hoe hypocriet is dat
Plek waar soft drugs gekocht kan worden
Plaats waar je koffie kunt drinken
Overlast. Legaliseren ipv gedogen is een goede zaak""
Overlast. – meerdere malen genoemd
Overlast, wiet,
Overlast, verlokkingen voor jongeren.
Overlast, criminaliteit
Overlast, agressie en rare figuren die erop afkomen en in Horst blijven hangen.
Overlast!
OVERLAST!
Overlast van bezoekers
Overlast in de buurt verslaving
Overlast in de buurt
Overlast en ellende.
Overlast , het word de jeugd dan te gemakkelijk gemaakt.
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Overlast – meerdere malen genoemd
Overbodige troep brengt mensen in de problemen
Overbodig
Onveilig gevoel
Nodig?
Niks - meerdere malen genoemd
Niet wat de naam suggereert te zijn
Niet van toepassing
Niet toestaan in onze gemeenten. Zorgt alleen voor ellende.
Niet meteen enthousiast...is voor mij toch iets, waarmee ik niet ben opgevoed.
Niet in onze gemeente! wegwezen met die rotzooi!
Niet in Horst aan de maas
Niet in Horst
Niet goed
Niet gezond
Niet correct...oplichterij, belang verstrengeling
niet aan een kopje koffie drinken
Niet – meerdere malen genoemd
Nergens
Negatief
N.v.t in onze gemeente
Mogen van mij blijven
Moeten wegblijven uit horst, we hebben al problemen genoeg met de gewone horeca
Moeten er wel zijn , anders dealen ze op ,straat , veel overlast!
Moeten er niet zijn in onze gemeente
Moet kunnen – 3x
Moet er niet aan denken
Minder overlast, alles op 1 punt i.p.v. door de hele gemeente
Mensen die niet komen om koffie te drinken maar om wiet of iets dergelijks te kopen en te
roken
Mensen die legaal wiet kunnen kopen..
Men moet het hele gebeuren uit de illegaliteit halen en wettelijk beter controleren
Maastricht, Venlo, Amsterdam
Legalisering van softdrugs houdt criminaliteit tegen
Legaliseren
Legalisatie softdrugs
Legaal wiet roken
Koffie of wiet
Koffie en un stikkie
Koffie
Jongeren, verslaving en overlast
jointjes drugs
jointjes
jointje roken voor mensen die dat willen
Inbraken enz.
Ik hoop dat mijn kinderen en nooit heen gaan.
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Hou deze groep uit de kerkdorpen en Gemeente HadM
Horst centrum maar niet op de dorpen[wat een vraag]
Horen in de gemeente HadM niet thuis.
Hoe kan dit legaal zijn?
Het voeden van criminaliteit
Het legaliseren van teelt en verkoop zonder criminele aspekten.
Het legaal kopen van een kleine hoeveelheid softdrugs
Het gedoe over de pasjes
Het gebruik van verdovende middelen
He, he drugs maar dan georganiseerd.
Hasj, wiet roken. mensen die een probleem hebben of niet mee kunnen met de snelle
maatschappij.
hasj, wiet en andere troep" overlast voor de buurt"
Hasj, wiet , blowen
Hasj – meerdere malen genoemd
Hash, Wiet
Hash en wiet gebruik
Hash – meerdere malen genoemd
Grote steden
Grote stad
Goed overzicht houden, ze bestaan toch
Goed
Gezelligheid. Vrijheid.
Gezelligheid, spelletjes doen al dan niet met een joint
Gezellig.... beetje blowen
Gewoon wat het betekent: plaatsen waar handel in soft drugs gedoogd wordt (onder afspraken
van maximale hoeveelheden e.d.)
Gewoon een coffeeshop zoals ze overal zijn ,maar dan met professionele verkopers
Gevaar voor de jeugd
Geen ervaring mee
Geef mij maar een lekkere kop gewone koffie
Gedoogbeleid van wiet
Gedoogbeleid en dat er bij mijn weten geen coffeeshop in de gemeente aanwezig is.
Gedoogbeleid
Gedogen en het liefst gereguleerd
Gecontroleerd open
Gecontroleerd drugsbeleid
Gauw weg laten ,zijn er al genoeg op andere plaatsen
Fout niet goed
Even aan niks
Eindhoven
Eigen verantwoording van de bezoekers maar geen jeugdigen toelaten.
Een winkel waarin je cannabis kunt kopen (vanaf 18 jaar)
Een plaats waar wiet wordt verkocht
een plaats waar men legaal wiet kan kopen en roken
Een mogelijkheid tot het kopen van wiet. Deze kun je hier nuttigen als mee nemen.
Een mogelijkheid tot het kopen van drugs
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Een locatie waar je softdrugs kunt kopen en gebruiken.
Een locatie waar je softdrugs kunt kopen
Dubbelzinnig beleid wat leid tot misdaad. Is het zelfde als de drooglegging in America in 1930
alleen maar criminaliteit.
Drugsverslaafden. Ik heb jarenlang naast een coffeeshop gewoond. Voornamelijk verslaafden
en buitenlanders (Duitsers etc) kwamen hier naartoe. Criminelen maken de winst. Ik zie geen
toegevoegde waarde.
Drugsrunners
Drugs/wiet – meerdere malen genoemd
Drugs/ overlast
Drugs. overlast van mensen die wat gebruikt hebben.
Drugs. meerdere malen genoemd
Drugs, wiet
Drugs, soft en harddrugs drank
Drugs, overlast
Drugs, hash en nog meer van dat spul
Drugs Mensen waar je niet op zit te wachten Overlast Ongewenst toerisme
Drugs Geen coffeeshop in de gemeente horst aan de maas
Drugs gebruik slecht voor de jeugd niet goed voor de maatschappij
Drugs etc. Niet in mijn straat vestigen .
Drugs etc.
Drugs en overlast.
Drugs en overlast mits streng en blijvend gecontroleerd op kosten gebruikers
Drugs en overlast – meerdere malen genoemd
Drugs en koffie
Drugs en koffie
Drugs , overlast ,
Drugs - sigaretten ( joints )
Drugs ellende
Drugs – meerdere malen genoemd
Deze mogen niet in Horst komen. Kies voor (regionale) preventie en strengen bestrijding van
drugs. In plaats van dit te faciliteren middels een coffeeshop.
Dat je er wiet kunt kopen en dat het verkeerde mensen aantrekt
Dat iemand een joint rookt, daar kan ik mee leven. maar de criminaliteit die er mee
samenhangt, daar heb ik moeite mee. daarom mijn leuze: teel via de staat, banderol erom en
belasting heffen dan verdient de staat ook een mooie cent erbij. iemand die zich dood wil roken
doet dat en iemand die zich dood wil drinken doet dat ook. voorbeelden genoeg!
Dat dit er niet en nooit moet komen. Laat deze maar waar ze nu nog zijn maar niet in onze
gemeente.
Dat die niet in de gemeente thuis horen,
Dan denk ik aan illegaal wiet kweken en de overlast en verkoop daarvan. Maak het tot een
bepaalde hoogte legaal en dan met controlemiddelen en geen buitenlandse kopers. Jje bent
dan van een hoop ellende af.
Crimineel omgeving
Criminaliteit en overlast
Criminaliteit
Coffee en wiet
Cate
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Cannabis verstrekken.
Cannabis gebruik en verkoop
Cafe`s waar softdrugs gekocht kan worden
Buitenlanders, schorem, tuig
Blowen, wiet, controle van kwaliteit
Blowen, gedoogde verkoop en illegale inkoop, overlast in grensgebieden
Blowen – meerdere malen genoemd
Amsterdam, gebruik van verdovende middelen, NIET DOEN
Amsterdam en Venlo.
Als we het over de bekende hebben dan niet in Horst
als eerste aan soft drugs
allemaal sluiten
Agressie
Afschaffen, we moeten in Nederland eens van gedoog beleid af.
Aan wiet - meerdere malen genoemd
Aan verslaafden en criminaliteit want om te gebruiken zullen ze toch geld moeten hebben.
Aan shops, waar geest verruimende middelen worden verkocht, in welke vorm dan ook.
Aan overlast en criminaliteit
Aan onnozel geouwehoer, waar de Overheid het nakijken in heeft. De problematiek rond
coffeeshops valt niet meer op te lossen. Dit probleem is mondiaal. Gemeenten kunnen dit niet
oplossen door de coffeeshops te verbannen of sluiten. Join(t) de koffieclub zou ik geneigd zijn
te zeggen.
Aan jeugd en daarnaast aan ondoorzichtig landelijk beleid t.a.v. dit onderwerp
Aan iets onprettigs......
Aan een winkel waar drugs verkocht worden
Aan een spagaat. Je mag weed gebruiken. De shop mag het verkopen. Maar hoe krijgt die dat
legaal in huis?
Aan drugs, overlast en criminaliteit. Geef de softdrugs vrij!
Aan drugs en wiet
Aan drugs
- Veel politiek geschreeuw zonder resultaat - Overlast van buitenlanders
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