Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de
Maas over drugsgebruik onder de jeugd
Raadpleging 71
15 oktober 2019
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Samenvatting
Drugsgebruik onder de jeugd
Op vraag "1 Hoe vaak drink je alcohol?" antwoordt 19% van de respondenten: "Enkele keren per
maand". Eenzelfde percentage antwoordt: “Enkele keren per week”.
Op vraag "2 Heb je ooit andere drugs dan alcohol gebruikt?" antwoordt 90% van de respondenten:
"Nee". 10% van de respondenten antwoordt: “Ja”.
Op vraag "2.1 Welke drugs heb je gebruikt?" antwoordt 82% van de respondenten: "Cannabis
producten (Hash of wiet)".
Op vraag "3 Hoe zou je het drugsgebruik in onze gemeente aanpakken?" antwoordt 69% van de
respondenten: "Betere controles van handhaving of de politie".
Op stelling 4 ‘Ik maak me zorgen over drugsgebruik onder de jeugd in mijn gemeente’ antwoordt in
totaal 67% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 6% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHorstaandeMaas, waarbij 500 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Drugsgebruik onder de jeugd
Het drugsgebruik onder jongeren in Horst aan de Maas blijkt een groter probleem dan
gedacht. Onlangs deden leerlingen van het Dendron College in Horst een oproep voor een
beter drugsbeleid. Burgemeester Ryan Palmen heeft inmiddels toegezegd met de leerlingen
in gesprek te gaan. Volgens hen krijgen zij op straat en tijdens het uitgaan pillen aangeboden
en wordt ook op school drugs gebruikt.
We starten met het uitvragen van alcohol.

1 Hoe vaak drink je alcohol?
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Op vraag "6 Hoe vaak drink je alcohol?" antwoordt 19% van de respondenten: "Enkele keren per
maand". Eenzelfde percentage antwoordt: “Enkele keren per week”.

Toelichting
Nooit, ik
drink niet

•

Na mijn niertransplantatie mag ik nog geen alcohol , voorheen wel maar een
kleine hoeveelheid .

Jaarlijks

•

2-3 glazen per jaar

Enkele keren
per jaar

•
•
•

Carnaval, bij familie feestjes, rest fris want ik kan mijn rijbewijs niet missen!
Kermis, carnaval en soms met eten in een restaurant
Op een verjaardag een zeer beperkt aantal glazen. Slecht voor de gezondheid

Enkele keren
per maand

•

Alcohol zou niet nodig hoeven te zijn om te kunnen functioneren of dat men
dan ' gezelliger' zou zijn als men alcohol nuttigt.
Enkele keren per maand, maar ik ben 52 en geen jongere..... Daar ligt ook nog
een wereld van verschil in.

•
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Wekelijks

•

Ik ben 68 jaar en vind een pilsje best lekker. Ik dronk mijn eerste pilsje met 15
jaar net als de meeste anderen uit die tijd, nadat ik een gezin had ben ik van
3x wekelijks overgegaan naar af en toe een pilsje voor de lekker.

•
•
•
•
•

2 glazen / week
Af en toe en met mate mag alcohol gedronken worden.
Alleen in het weekend
Biertje in het weekend
Gewoon 1 keer peer de kroeg in en gezellig een pintje pakken voor de
gezelligheid
Sociaal voor de gezelligheid of om de fles te ledigen die eerder geopend is.

•
Enkele keren
per week

•

•

De voorlichting en de dealers hard aanpakken kan niet hard genoeg kijk naar
zuid Afrika
Geld voor dit moment, ik ben nu 90 jaar en heb niet altijd dezelfde
alcoholconsumptie gehad.
Meestal 1 glaasje wijn

•
•
•
•
•

'n glaasje per dag (bij het eten)
2 glas/dag
Gemiddeld 1 gkas bier en een wijn
Iedere avond 2 kleine flesjes bier. Voor het overige nooit geen
Normaal s avonds een biertje

•

Dagelijks
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Naast alcohol horen we graag of je ooit andere drugs hebt gebruikt.

2 Heb je ooit andere drugs dan alcohol gebruikt?

(n=477)
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Op vraag "7 Heb je ooit andere drugs dan alcohol gebruikt?" antwoordt 90% van de respondenten:
"Nee". 10% van de respondenten antwoordt: “Ja”.

Toelichting
Ja

•
•
•
•

1 x om uit te proberen
Ik heb gerookt
Koffie en thee!
Meer dan 20 jaar geleden

Nee

•

Ben wel van plan geweest om wiet te gebruiken maar om de e.o.a. reden is dat toen
niet door gegaan. En dat vind ik nu ook niet meer erg. Als geneesmiddel zou het wel
toegestaan mogen worden, mits met beleid en daarop toezicht houdend.
Er werd in mijn omgeving wel eens hasj gerookt maar omdat ik roken helemaal niks
vond is dat er nooit van gekomen.
Is alcohol in jullie ogen ook een drug??
Nooit gehad ik weet ook niet welke invloed dit heeft op mijn lichaam
Roken tabak
Wel veel mogelijkheden gehad. Nooit geprobeerd. Ook niet tijdens het beroemde
driedaagse Midsummerpop festival n Meerlo waar de wiet rijkeijk te koop was.

•
•
•
•
•
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2.1 Welke drugs heb je gebruikt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=49)
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Op vraag "7.1 Welke drugs heb je gebruikt?" antwoordt 82% van de respondenten: "Cannabis
producten (Hash of wiet)".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

1 joint
4FMP, truffelchocola
Jointje
Koffie en thee
Nicotine in de vorm van sigaretten
Niks van dit alles
Space cake

Toelichting
•
•

Iets meemaken wel bewust.
Ook maar 4 x in mijn leven meer niet
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Stel je mag de verantwoordelijk wethouder een tip geven rondom het tegengaan van drugs
in onze gemeente.

3 Hoe zou je het drugsgebruik in onze gemeente aanpakken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=473)
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Andere oplossing

Anoniem meldpunt
oprichten
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Op vraag "8 Hoe zou je het drugsgebruik in onze gemeente aanpakken?" antwoordt 69% van de
respondenten: "Betere controles van handhaving of de politie".

Andere oplossing, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteiten voor jongeren stimuleren en./of organiseren
Alle voorgaande aangevuld met meer confronterende voorlichting
Bekendheid en openheid geven aan de gevolgen en de mensen thuis in hun eigen omgeving de
problemen proberen aan te pakken
Beleid maken en dat dan ook handhaven. Ondernemers die er een potje van maken beboeten
en niet uit de wind houden of bevoordelen, zoals in Horst wel is gebeurd
Bespreekbaar maken, uit de taboesfeer halen
Bespreken met jeugd. Toezicht ouders.
Beter voorlichting, ouders voorlichten en aanspreken op hun verantwoordelijkheid in het
controleren van hun kinderen
Betere voorlichting (2x)
Betere voorlichting over drugsgebruik
Betere voorlichting, al te beginnen in groep 7 en 8
Betere voorlichting, niet alleen aan jongeren, maar ook aan ouders en leraren.
Bewust maken van probleem.
Bewustwording bij jeugd
Bewustwording on de jeugd kweken en zorgen dat er een open gesprekscultuur ontstaat om
dit makkelijker te bespreken.
Bewustzijn onder jeugd aanwakkeren
Bij de basis beginnen , productie onmogelijk maken
Blif praten met de gebruikers wat de gevaren zijn.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Blijf zeggen dat het begint bij de basis dus thuis. Natuurlijk kunnen jongeren dan altijd nog op
het verkeerde pad komen, maar niet in zo'n grote getalen dan nu het geval is. Veel jongeren
hebben geen "thuis" meer.
Controle op scholen, dealers hard aanpakken
Daadwerkelijk handhaven. Politiecontrole !!!!!!
Dat de ouders/school er beter boven op zitten
De dealers veel zwaarder straffen
De gebruikers wijzen op alle risico's
De kinderen goed opvoeden en problemen rondom drugs blijven bespreken
De ouders hebben een belangrijke taak hierin.
De ouders zelf moeten beter optreden tegen hun kinderen .
De overheid heeft het verschrikkelijk uit de hand laten lopen dus een oplossing is bijna
onmogelijk
Dealers aanpakken
Door betere voorlichting te geven over de gevaren en gevolgen en van drugsgebruik.
Drugs legaliseren
Drugshonden en meer middelen naar de aanpak van dealers. Met ketamine heb ik gezien dat
het op een begeven moment niet meer voorhanden was en daardoor het gebruik terug nam.
Vervolgens werd het een keer in Utrecht gehaald, echter gaat men daar niet wekelijks heen.
Indien het aanbod er niet tot gering is zal ook de vraag afnemen. Het grote probleem is is dat
het zo makkelijk te verkrijgen is.
Een betere pedagogische aanpak van ouders. (dit is helaas kansloos)
Een jongerencoach inzetten waarmee jongeren die drugs gebruiken eventueel gesprekken
mee aan kunnen gaan
Eerst anoniem meldpunt en van daaruit gaan controleren op plaatsen die gemeld worden
Gebruik ook strafbaar stellen. werknemers die betrapt worden op drugs / drugsgebruik,
ontslag op staande voet toestaan.
Geef alles vrij.
Geef voorlichting en start daar op tijd mee
Geregeld voorlichting door oud gebruikers. (vaker dan 1x in school carrière en tijdens
maatschappij er over praten. Niet met opgeheven vinger. dialogisch
Gerichter voorlichting
Goede voorlichting
Goede voorlichting geven op school en in jongerencentra/soos
Goede voorlichting op scholen en bij jongerencentra want als je daar hetprobleem aanpakt
ben je op de goede weg
Goede voorlichting op scholen, ik ben mij als jongere rotgeschrokken van de film 'Cristiane F.'
Harde hand
Het probleem onder ogen zien en in gesprek gaan met elkaar. Goede voorlichting aan ouders,
zodat ze ook met de kids in gesprek kunnen. Niet alles is meteen slecht, ga er verantwoord
mee om. Op dit moment gaan bij alle ouders de alarmbellen rinkelen als ze horen dat hun kind
drugs gebruikt, met als gevolg dat de kids hier zeker niet open over zijn richting ouders. begrip
voor elkaar hebben kan alleen maar als je de materie begrijpt en daar schort het vooral bij de
ouders aan.
Ik vind het een super plan om de scholen en synnthese erbij te betrekken, maar ook wat doen
aan de stress die er bij deze jongeren is
In gesprek blijven . Preventief voorlichting.
In gesprek gaan met de jeugd
In gesprek gaan met jongeren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In gesprek met jongeren en ouders gaan om de risico's en de normen van druks gebruik te
bespreken
Informeren
Jeugd goed informeren
Jongeren zelf inzetten; slechte ervaringen laten vertellen in de klas door 'ervaringsdeskundige'
Laat ervaringsdeskundige en mensen uit het beroep vertellen wat er allemaal kan gebeuren.
Laat ze films zien waarin ze kunnen zien wat het Jan doen en in wat voor leven je terecht kunt
komen.
Legaliseren
Lik op stuk beleid zero tolerance
Meer voorlichting
Meer voorlichting op de manier die jongeren aanspreekt
Net als alcohol vrijlaten. Wie zichzelf wil doodrinken of spuiten moet dat zo snel mogelijk
doen. Ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid.
Niet kunnen kopen
Ook de ouders aanpakken
Ook verantwoording van school en ouders
Op de scholen van het voortgezet onderwijs een week lang elke dag een drugs hond laten
controleren en samen met de ouders dit bespreken. dit ieder half herhalen
Ouders aansporen om signalen in het gezin beter aan te pakken
Ouders erbij betrekken
Ouders erop wijzen, zij moeten hun kinderen erop aanspreken. Ik weet dat bv in Meterik de
ouders vaak weten van het drugsgebruik maar datniet zien als iets negatiefs
Ouders in gesprek met kinderen
Ouders moeten ook maar eens verantwoordelijkheid nemen
Ouders zijn medeschuldig
Politie weet het allemaal maar mag te weinig
Preventie
Preventie op scholen en door jongerenwerkers
Ruimte voor voorlichting op scholen
Samen gaande met goede voorlichting en opvoeding.
Scholing
Stewards inzetten om overzicht te houden. Kijk eens bij de fietsenstalling bij het gemeentehuis
op de avonden.
Strenger aanpakken en straffen
Structureel voorlichting geven aan jongeren
T vrijgeven van drugs
Taakstraffen
Toch nog meer camera’s/toezicht. Op heterdaad betrappen....
Totaal verbieden
U bent zelf verandwoordelijk voor het gebruik van drugs.
Van mij mogen ze gebruiken zoveel als ze willen
Veel hogere boetes, of legaliseren en daardoor overzicht/controle krijgen wat er nu (bijna) niet
is
Verantwoordelijkheid ook neerleggen bij mn horecaondernmers, zie opmerkingen
jongerengemeeteraad van 08-10-2019
Voorlichting (4x)
Voorlichting geven
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorlichting op scholen en verenigingen door ex-drugsgebruikers, kinderen al redelijk jong een
contract laten tekenen net als met niet-roken, en ergens mee belonen.
Voorlichting op scholen van gebruiker die afgekikt zijn. Meer politie op straat.
Voorlichting op school en verenigingen.
Voorlichting ouders
Voorlichting over de gevolgen
Voorlichting, zero tolerance op scholen, controles rondom scholen en ip schoolplein, anoniem
meldpunt, open communicatie
We hebben zoveel zogenaamde coaches rondlopen. Wat presteren die op dit moment??
Voorkomen is beter dan genezen.
Wereldwijd vrijgeven - Verboden werkt criminaliteit in de hand, er is veel te veel geld mee te
verdienen.
Wietteelt aanpakken
Zorgen dat ze niet of bijna niet te koop kunnen worden aangeboden
Zwaarder straffen zo dat misdaat echt niet meer loont

Toelichting
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

Betere controles maar door het bekende gedoogbeleid van vooral door de regering komt er
naar mijn idee weinig van terecht.
Eerst een heleboel agenten wegbezuinigen en dan komen ze er achter dat het niet werkt en
dan moeten ze weer 1000 agenten erbij hebben.
[als ik kon toveren]
Controle kan veel beter, veel groter.
DE oplossing is er niet. Het is een mondiaal vraagstuk dat zich niet beperkt tot Horst
Drugprobleem oplossen lukt niet, net zo min als alcoholgebruik. Wel wijzen op de gevaren en
gezondheidsrisico's
Er wordt in deze gemeente nergens op gehandhaafd. Heeft geen prioriteit maar ik denk wel
dat dit de beste oplossing zou zijn. Aanspreken op gedrag, de gevolgen en eventueel
beboeten. Zeker bij jongeren kan dit werken. Boetes zelf laten betalen dan voelen ze dat ook
meteen in hun portemonnee.
Er wordt te weinig samengewerkt met instanties, waardoor signalen niet of niet goed
opgepakt worden. Schakel vaker en vlugger gezinscoaches in zodat het probleem met het hele
gezin opgepakt wordt, ouders weten vaak niet hoe ze het moeten aanpakken of gebruiken zelf
ook veel alcohol.
Gooit de politie een deur dicht dan gaat er vanzelf weer een andere open. Zolang er vraag is
naar drugs blijven die komen. Is het niet linksom van wel rechtsom. Er is veel te lang door de
vingers gezien en gedoogd en zie wat er van gekomen is. Het blijft wijlen met de kraan open.
Handhaven op dealers, info op scholen werkt minimaal door peerpressure. Jongerenwerkers
op de vloer en meer contact maken met (probeel) gedrag/groepen jongeren. Probleem is echt
niets nieuws, dat speelde 25 jaar geleden al volop! Het systeem van distributie is door
smartphones en digimedia zodanig geraffineerd dat het vechten tegen de bierkaai is.
Het kan zijn dat mensen problemen hebben en daarom drugs gebruiken. Hoeveel problemen
zijn er werkelijk zichtbaar?? En het probleem, men wil ergens bij horen. Ik vraag me af wie er
werkelijk zonder groepsdruk nog wel wat zou gebruiken? (en de verslavendsgevoeligheid is
(word ook een probleem)
Het probleem op Dendron is niet nieuw. 10 jaar geleden was al algemeen bekend dat er
rondom 't Dendron gedeald werd.
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•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben voorstander van lichte alcohol (bier) vanaf de 16 en zwaardere alcohol vanaf de 18 jaar.
Kinderen van 16 moeten iets doen wat ouderen afraden en dan kunnen ze beter een pilsje
drinken dan zich aan allerlei drugs te buiten gaan.
Ik hoorde dat het drugsprobleem groter was dan men dacht. Onze kinderen zijn nu volwassen,
maar in de periode dat zij veel uitgingen was het al een groot probleem. Ik sta van deze
uitspraak dan ook versteld. Er is geen panklare oplossing voor het probleem. Ik gaf laatst een
les in het kader van vreedzame school waar het ging over welke regels / wetten zijn het
belangrijkst? Je ziet je vriend(in) drugs gebruiken / verhandelen. Je zou dit moeten melden. Je
wilt je vriend(in) echter net verraden. Welke regel / wet is nu belangrijker? Dus
bewustwording.
Ik vind het bizar dat de gemeente zich er nu pas druk over gaat maken. Dit is een probleem dat
er al jaren is in Horst. Alles wordt maar gedoogd. De uitgaande jeugd kan hier aan alle soorten
drugs komen en ze hoeven daar echt niet veel moeite voor te doen. Omdat zoveel jeugd drugs
gebruikt, vinden ze het normaal.
Inwoners weten vaak wie dealt alleen doet de politie hier niets mee. Ook de woningbouw is
laks bij problemen in een wijk. De politie doet een inval bij een woning in de Riet en vindt
niets, omdat die persoon zijn spul buiten bewaart. Dit weet de politie en de buurt moet maar
kentekens doorgeven en namen maar er wordt niks mee gdaan.
Je kunt het nooit voorkomen. Echter als je de jeugd beter de gevolgen duidelijk maakt
(voorlichting door ex-verslaafden) dan gaan ze misschien nadenken
Kei en keihard aanpakken. laat ze maar eens een tijdje zitten of een geldboete ontvangen
>1000 euro. Het is nu allemaal vrij lafjes.
Kijk in wet Zuid Afrika.
Laat de politie maar eens vaker op de diverse hangplekken een keeten controleren en
voorlichting geven
Laat een ervaringsdeskundige op school komen, dat hakt er meestal wel in
Laatst een melding gedaan van wiethandel, maar er wordt door handhaving (politie) niet
opgetreden, denk dan zal wel een vriend van de politie zijn.
Men zou veel beter moeten handhaven en flinke boetes moeten opleggen.
Op dit moment word drugs gebruik tė normaal gevonden.
Op straat hoor je van het gebruik en zelfs de plaatsen waar gebruikt wordt. Deze verhalen
bereiken echter nooit de verantwoordelijken.
Ouders moeten ook zelf met hun kinderen blijven praten hierover. Makkelijk om het elders
neer te leggen.
Sociale controle wil zeggen , meer voorlichting dan kan het door druppelen van ouders naar
kinderen en kennissen. De maatschappelijke acceptatie van (veel) alcohol houdt de echte
discussie in deze streek tegen. De gemeente is zelfs niet in staat om in de eigen kantine het
schenken van alcohol uit te bannen. Holle politieke retoriek wordt herkend en zo draagt de
politiek niet bij.
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4 ‘Ik maak me zorgen over drugsgebruik onder de jeugd in
mijn gemeente’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=474)
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Op stelling 9 ‘Ik maak me zorgen over drugsgebruik onder de jeugd in mijn gemeente’ antwoordt in
totaal 67% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 6% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles moet maar kunnen in deze hectische wereld maar er zijn personen die
zichzelf geen restricties op kunnen leggen om welke reden dan ook, die dienen
beschermd te worden, dus weg gedogen het is wel of niet en maak de softdrug
vrij, stopt ook criminaliteit, wat niet verboden is is ook minder uitdagend.
De drugs op-zich gaat nog wel. Maar het kost te veel , dus jeugd gast op geld uit.
Criminaliteit is geboren.
De jeugd doet wat ze willen. Als je er wat van zegd dan krijg je het antwoord, jij
bent toch ook jong geweest. Maar dat hebben wij nooit gedaan. Er wordt ze veel
te veel de hand boven het hoofd gehouden.
Door drugsgebruik komt er meer handel dus ook meer criminaliteit.
Harddrugs gebruiken zoals xtc en cocaïne is voor velen vandaag de dag bijna net
zo gewoon als een pilsje pakken. En de politie heeft nul capaciteit om dealers aan
te pakken.
Heb namelijk ook kinderen die over een paar jaar de leeftijd krijgen
Het is te gemakkelijk om 't te verkrijgen, ouders maar ook leerkrachten herkennen
de signalen niet, weten niet waarop te letten
Het schijnt dat ze er gemakkelijk aan kunnen komen en als er zelfs op school al in
gehandeld wordt is de verleiding wel erg groot.
Ik ben blij dat het probleem nu goed wordt opgepakt
Ik ben heel verbaasd dat men geschrokken is over hetgeen de jongeren hebben
verteld. Iedereen weet toch al lang dat overal wordt gedeald (ook of juist op
scholen) maar het probleem wordt ontkend en men kijkt weg om maar niet in
actie te hoeven komen. Dat is al jaren zo en wordt eerder erger dan beter.
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•

•

•

•
•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•
•

•

•

•

Ik heb een jongen gekend die zelfmoord heeft gepleegd omdat hij coke gebruikte
en er niet mee kon stoppen. Dit is erg frustrerend voor ouders en alle bekenden.
Alcohol is natuurlijk ook niet goed maar alleen maar goede dingen doen bestaat
niet, ook al willen we dat nog zo graag.
Ik weet van onze kinderen hoe gemakkelijk het te verkrijgen is en hoe laag de
drempel is (vindt de jeugd) om het te proberen. Ze denken dat het geen kwaad
kan maar weten niet dat het zeeeeeeeer verslavend is. Ze kunnen het OVERAL
kopen
In deze gemeente met veel keten is het alcohol en drugs gebruik erg hoog. Het is
gemakkelijk om aan drugs te komen en het wordt met uitgaan door veel jongeren
als normaal gezien. Ik maak me er zorgen over als dit niet verandert dat mijn jonge
kinderen hier later ook mee in aanmerking gaan komen.
Je weet niet wat het teweeg kan brengen zoals ziektes verwardheid geld probleem
crimineel gedrag overvallen inbraak etc.
Maak me overigens ook zorgen over drugsgebruik bij ouderen binnen HadM
Wat ik hoor is dat sinds de leeftijd voor alcohol is verhoogd, het drugsgebruik is
toegenomen. Voor de jeugd is dit makkelijker aan te komen en nog goedkoper ook
dan een avondje drinken.
Word er persoonlijk wel eens mee geconfronteerd.
Ze kunnen zich niet beheersen.
Zou je niet als naar wordt beweerd de problematiek in onze regio misschien wel
groter is dan in Amsterdam
De berichten zijn verontrustend. Zelf ben ik het, behalve drank en de verslaving
aan nicotine/roken, nooit ergens tegengekomen.
De zorg is als men start met soft drugs men automatisch over gaat tot hard drugs
en geen weg meer terug is. Ouders spelen een belangrijke rol in voorlichting en in
gesprek gaan met de jeugd.
Experimenteren is niet erg, mits men de grenzen (er)herkent. Hier zal wel het
grootste probleem liggen, de grenzen.
Hoe bescherm je je eigen puberkinderen? Is bijna niet te doen omdat ze onder
invloed van anderen drugs gaan uitproberen en als ze dat niet doen dan wordt het
wel in hun drankje gedaan. Ze worden door leeftijdsgenoten niet aangesproken op
gebruik van drugs omdat het tegenwoordig als normaal wordt gezien. En dat is het
niet maar vertel dat maar tegen de jongeren. Door handhaving kun je het gebruik
weer terug gaan dringen waardoor jongeren ook in gaan zien dat het niet goed is,
wat ze doen. Zie ook het rookbeleid en het alcoholbeleid. Bij dit laatste is het
resultaat nog niet goed zichtbaar omdat nog niet zo lang geleden de leeftijdsgrens
is aangepast. Het anti-rookbeleid heeft wel geholpen. Dus een anti-drugsbeleid
ben ik een voorstander van.
Ik vond en vind het drugsgebruik onder jongeren te hoog. Ik sta er ook nog steeds
van te kijken als ouders zeggen: och wij deden het vroeger toch ook. Er is echter
een groot verschil in de stoffen die er nu gebruikt worden: sterke drank, pillen
etc.) tegenover bier.
Nu nog even iets anders . Het wordt tijd dat jullie eens een peiling doen over BV
het afval belijd , wand dat is gewoon schandalig hoe dat gaat in Horst aan de Maas
. Wij moeten ons aan de regels houden terwijl de gemeente faalt , en nog niet
zoon beetje ook !!!!!
Op sommige plekken weet ik dat er gehandeld wordt maar er wordt mijn inziens
te weinig mee gedaan
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Neutraal

•
•

Tijdens het uitgaan zie ik schrikbarend veel jeugd die drugs gebruikt
We moeten zorgen dat de jeugd zich bewust wordt van hun handelen en bewust
wordt van de consequenaties zoals het gevaar voor eigen gezondheid en het in
stand houden van de drugscriminaliteit.

•
•

Eigen verantwoordelijkheid niet uit t oog verliezen!
Heb er tot op heden niet veel mee van doen gehad. In mijn middelbare schooltijd
werd er nog niet veel over gesproken en weet ik niet of dit ook al een issue was.
Ik heb er geen last van, niet in de buurt, niet in mijn dorp, niet in mijn familie
Op dit moment weet ik niet hoe het gesteld is met het drugsgebruik onder de
bevolking in Horst. Onze kinderen zijn nog te jong om te weten hoe het leeft
onder de jongeren. Zelf gebruik ik geen drugs.
Vreemd dat er nu een ophef over is. Iedereen weet dat toch, anders steek je je
kop in het zand. Was vroeger overigens niet anders. Als je iets wilt hebben is het
niet zo moeilijk om eraan te komen.

•
•
•

Mee
oneens

•

Het komt heus wel goed met de jeugd.

Weet
niet

•

Ik vindt het een landelijk probleem, maar ben niet op de hoogte van het drugs
gebruik in onzen Gemeente of scholen.
Ik weet niet hoe groot het probleem in Horst concreet is.
Ik weet niet hoeveel drugs er wordt gebruikt en tot welke problemen dit leidt.
Je ziet ze wel eens staan hier in ons dorp dat je denkt wat moeten ze. Ik denk ook
dat er te weinig politie is om dit allemaal op te lossen. Vroegen woonde er een
agent in ieder dorp en het zou zo maar kunnen zijn dat dit kon helpen de jeugd
van die drugs af te helpen als ze weten dat die altijd en ten alle tijden tegen kunt
komen. Maar het is een hel moeilijk iets.

•
•
•
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipHorstaandeMaas
HALLO Horst aan de Maas
Drugsgebruik onder de jeugd
10 oktober 2019 tot 14 oktober 2019
500
4,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
15 oktober 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,3%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, eenzelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Hallo Horst aan de Maas.
Op 10 oktober 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipHorstaandeMaas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Horst aan de Maas
vergroten. Via het panel TipHorstaandeMaas kunnen alle inwoners in de gemeente Horst aan de
Maas hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad,
tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op tiphorstaandemaas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipHorstaandeMaas is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHorstaandeMaas maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Horst aan de Maas en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vaccineren, ‘Social Media’ en ‘Orgaandonatie’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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