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Drugs in Asten
De overheid zet in op de bestrijding van drugscriminaliteit. Onder drugscriminaliteit wordt verstaan
het produceren van soft- en harddrugs en de handel in drugs. Drugs is een verzamelnaam voor
genees- en genotsmiddelen die een meer of minder `drogerende` (verdovende opwekkende en/of
hallucinogene) werking hebben.

1. Komt het volgende voor in uw buurt?
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Anders, namelijk:







Ben hiervan niet op de hoogte
College Asten-someren
Drugafval in de sloot
Drugsafval in de straat en sloten
Drugsgebruik in openbaar park
Eerder twee hennepkwekerijen in onze straat aangetroffen en ontmanteld. Nu, voor zover mij
bekend geen actieve hennepkwekerij(en).
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Er was een kwekerij. Die is opgerold.
Er was wel eens een hennepkwekerij in de buurt
Gebruik (handel /durf ik niet met zekerheid te zeggen) op parkeerplaats bij HCAS
Gebruik drugs
Gebruik van drugs
Geen flauw idee
Geen idee (4x)
Geen idee.
Gesloten drugspand ivm hennep
Handel in het Ploegmakerspark
Hangplekken waar jongeren samen komen! Speeltuintje kerkstraat, voor in kerkstraat
ijnstandbeeld.
Heb vermoeden dat er op straat wel eens een zakje wiet ofzo geleverd wordt.
Het zal er wel zijn maar ik merk het niet
Ik constateer geen van voornoemde feiten in mijn directe omgeving. Of het ergens in de
woonwijk gebeurt is mij niet bekend, maar het begrip woonwijk is zo veel groter dan 'bij mij in de
buurt'.
Ik heb dit nog nooit gezien, maar misschien gebeurt het wel.
Ik heb er geen zicht op, maar het blijkt volgens de media op grote schaal voor te komen, met
name in Noord Brabant. In het verleden is in mijn buurt een hennepkwekerij ontdekt, zou me
niet verbazen als dat nog eens gebeurt.
Ik heb geen idee
Ik heb. Niet het idee dat dat in mijn wijk gebeurt, maar dat weet je nooit zeker.
Ik weet het niet
Ik weet het niet, maar het komt zoveel voor dat ik er niet van versteld zou staan als het in de
buurt gebeurt
Ik weet het niet, maar zou niet verbaasd zijn!
Ik zou het niet weten
Incidenteel voorval jeugdigen
Nee
Niet dat ik weet (2x)
Niet voor zover ik weet.
Niet voor zover mij bekend
Onbekend (2x)
Soms op speelpleintje 'dealen' van softdrugs
Tot op heden niet daadwerkelijk gezien kf geconstateeerd.
Vermoeden drugshandel
Vermoeden handel vanuit voertuig in bos
Vermoeden van
Voor mij nvt.
Voor zover ik het zie en weet niet
Weet ik niet (2x)
Weet net
Weet niet (2x)
Wel geweest in onze straat
Wiet in maispercelen
Zou het niet weten
Zover ik weet niet.
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1.1 Is volgens u de drugshandel en/of -productie in uw buurt
de afgelopen 12 maanden toegenomen, afgenomen of gelijk
gebleven?
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Er wordt meer gedeald op het bankje op het padje en op het bankje op het
grasveld
Het Moussaultpark is opener gemaakt.
Veel ingezet op ontmantelen georganiseerde drugscriminaliteit.
Ben hiervan nauwelijks op de hoogte , lees daarover maar daar blijft het bij, en
kom het in mijn directe omgeving - voor zover ik het weet en ervaar - niet voor.
Het heeft zeker mijn interesse en volg dit in de bladen, maar wetenschap
hierover ontbreekt mij..
Ik heb het nooit persoonlijk gezien c.q. er van gehoord
Ik heb werkelijk geen idee, maar de berichtgevingen over toegenomen
activiteiten op dit gebied zijn zeer verontrustend. Vandaag (zaterdag 15-4) lees ik
in de krant over een rapport van Europol, waarin Nederland gekenmerkt wordt
als HET narcoticaland van Europa. Daar wordt ik niet vrolijk van. Volgens mij
moeten landelijke en lokale overheden veel meer armslag (lees mankracht)
krijgen om dit de kop in te drukken.
Ik zie geen extra bewegingen in die richting
Ook hierbij geldt dat ik het niet waarneem omdat ik er wellicht niet goed naar
kijk. Ik ben er echter van overtuigd dat er ook in Asten meer dan wenselijk
gehandeld wordt in drugs.
Per definitie gebeurt dit illegaal dus ondergronds, dus ook onzichtbaar. Maar
gezien het aantal persberichten over sluiten van panden of oprollen van labs is
het naief te denken dat productie niet is toegenomen
Weet niet spreekt toch voor zichzelf. De eerste 3 opties onttrekken zich aan mijn
'zichtveld' en voor mij niet bespeurbaar, dan wel merkbaar.
Zie antwoord op vraag 1
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Uitgaande van uw gemeente:

2. Waar in de gemeente heeft u drugshandel en/of productie geconstateerd?
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Heusden (4x)
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Anders, namelijk:


















Aan de rand van het centrum
Alleen gelezen via nieuws internet en weekblad
Alleen van horen zeggen dat er wiet is gevonden in een huis ergens in Asten
Alleen van horen zeggen.
Asten niet in centrum
Bij de molen
Bloemenwijk/rondom floralaan
De laatste tijd hoor ik er niets van dichtbij lees erover in de weekbladen
Enkel gelezen in de krant
Er is wel handel in drugs maar ik heb geen idee waar
Evenemententerrein
Geen idee (4x)
Heb er wel van gehoord in onze gemeente, maar heb er zelf persoonlijk geen ervaring mee.
Heb geen idee, ben volstrekt niet geïnteresseerd in drugs gebruik
Het is er zeker, maar ik zie het niet
Iepelaar
Ik constateer zelf niets, ik lees wel in de krant dat er productie plaatsvindt
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Ik heb alleen de afval geconstateerd
Ik heb het niet geconstateerd, maar durf niet te zeggen of er geen handel en/of productie in
onze gemeente is.
Ik heb het niet geconstateerd, maar het is er wel
Ik heb nergens iets gezien / overlast ervaren. Maar ik ben er van overtuigd dat er vast wel
ergens aan drugs te komen is.
Ik heb niets geconstateerd
Ik heb niets relevants geconstateerd
Ik heb zèlf nooit iets dergelijks geconstateerd maar het gebeurt dus wèl.
Ik kom er zelf niet mee in aanraking, toto nu toe.
Ik zelf heb het niet geconstateerd maar uit d media vernomen dat er drugsoverlast is.
Ik zelf niet, maar er zijn een paar panden opgerold in de buurt
Ik zelf zie het niet.
In de wijk
In het evenementen terrein in Asten, daar is n drugsdealer
Is er wel, niet geconstateerd
Kan ik moeilijk inschatten maar ik zie links en rechts wel stilstaande auto's met jongelui er in,
waar rondomheen ook jongelui staan.
Lees het alleen in de krant
Meteoorstraat is al dicht
Moussaultpark (2x)
Nee
Nergens
Nergens, maar ik geloof niet dat het er niet is, ik kom er alleen niet mee in aanraking
Net buiten het centrum
Niet bekend (2x)
Niet daadwerkelijk gezien of geconstateeerd.
Niet geconstateerd (3x)
Niet zelf geconstateerd , gelezen in de krant
Niet zelf gezien
Niet zelf, louter wat ik lees in de media
Niets geconstateerd.
Nooit gezien
Onbekend
Ooit wel hennepteelt in straat opgerold
Op plein bij meubelwinkel Berkvens.
Persoonlijk niets geconstateerd.
Persoonlijk niets van gemerkt.
Peter van Berkelstraat
Ploegmakerspark
Polderhonk e het grote speelveld ad Bergweg
Scholen. Middelbare scchool
Sporthal
Tennishal, evenmemententerreijn, achter de schop, Achter op de parkeerplaats bij de
albertheijn. Bij de Bovist.
Voordeldonk school
Waarschijnlijk in centrum of de parken
Weet het niet
Weet ik niet (2x)
5








Weet niet (4x)
Weet niet waar maar het is er wel
Weet niet, niet geconstateerd
Zie 1
Zie voorgaande antwoorden
Zoals onder 1.1.

In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stellingen?

3. “Ik voel me wel eens onveilig in mijn woonomgeving als
gevolg van drugshandel en/of –productie”
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Ik durf ze niet aan te spreken.



Het enige wat mijn aandacht - overigens zelden trekt - is parkeerterreinen bij voetbal
en Museum - laat op de avond, als daar personen auto`s staan, en de weinige keren
dat ik daar langs kom rijden. geeft voor mij niet direct aanleiding om mij daar onveilig
door te voelen.
Ik
In mijn buurt is geen overlast en ik voel me niet onveilig
Maar maak me wel zorgen als onze puberzoon over niet al te lange tijd op stap gaat,
want in het uitgaansleven is het aan de orde van de dag. En ongewenst kan hij er
misschien toch mee in aanraking komen.
Omdat ik er tot nu toe niet mee in aanraking ben geweest heb ik er geen last van.
Maar dat kan voor mijn gevoel zomaar veranderen, als ik de ontwikkelingen op dit
gebied via de media volg.
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Melden bij politie
4. Heeft u eerder overlast gemeld of aangifte gedaan van
drugscriminaliteit?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

Ik heb nooit
overlast
ervaren

4%

3%

Ja, ik heb de
overlast
gemeld bij de
gemeente

Ja, ik heb de
overlast
gemeld bij de
politie Asten

1%

3%

2%

Ja, ik heb
Ja, ik heb een
aangifte
onveilige
gedaan bij de
situatie of
politie Asten vermoeden van
een strafbaar
feit gemeld via
Meld Misdaad
Anoniem

(n=290)
47%

Anders

Nee

Anders, namelijk:








Anderen hebben gemeld.
Gemeld bij voor ons bekende agent
Ik heb het afval gemeld
Maar lijkt of we niet worden serieus worden genomen door de gemeente
Persoon is van zijn bed gelicht door r politie
Vermoeden strafbaar feit gemeente
Wel ooit drug afval gezien tijdens het wandelen in de bossen
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

5. “Als ik het vermoeden heb dat een persoon die ik niet
persoonlijk ken drugs produceert of in drugs handelt, dan
meld ik dit direct bij de politie”
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Ben een absoluut tegenstander van elke vorm van drugs .
Naw anoniem
Het ligt eraan waar in gehandeld wordt.
Is mijn burgerplicht.
Afhankelijk of handelaar dealt met kinderen. Wanneer de overheid te weinig werk
maakt van drugsbestrijding en nog werkt met een labbekakkerig gedoogbeleid zal
het me wordt wezen.
Hangt ervan af of het om hard dan wel soft drugs gaat. Alcohol is ook een drug
maar de cafe `s in Asten mogen gewoon legaal doorgaan met tappen.
Bij bepaalde groeperingen durf je geen aangifte te doen. Jongen Marokkanen
bedreigen je!
Wat is de reactie op het uitspreken van een vermoeden?
Ik ben voor legalisering alle drugs





Hangt van het soort drug af; softdrugs geen probleem mee, harddrugs wel
Nog niet meegemaakt
Vermoeden is een ruim begrip. Te ruim voor mij om hier antwoord op te geven.


Mee oneens 

Zeer mee
oneens
Weet niet
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6. “Als ik het vermoeden heb dat een naaste drugs
produceert of in drugs handelt dan meld ik dit direct bij de
politie”
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Het maakt voor mij niet uit of het een bekende is of niet: altijd aangeve
Hoe dan ook is productie zeer schadelijk voor mens en milieu dus wie het doet
moet aangepakt worden
Wel anoniem
Eerst diegene zelf aanspreken
Ik denk dat als er snel ingegrepen wordt er veel ellende is te voorkomen. Ik merkte
dat een bekende aan de drugs was begonnen. Ik melde dit en hij is goed begeleid
niet gestraft en nooit verslaafd geraakt.
Van mijn naasten verwacht ik meer verstand!
Wel anoniem
Hangt af of het hier gaat om softdrugs of harddrugs.
Ik zal eerst zelf met die 'naaste' gaan praten.
Ik zou hem/haar daar eerst op aanspreken
Ik zou eerst zelf het gesprek aangaan en kijken hoe het te kunnen stoppen.
Zie vorig antwoord!
Ligt eraan of het soft_of harddrugs zijn. Ook.zal ik niet direct melden, maar eerste
stap zal zijn om met persoon zelf in gesprek te gaan.
Op vermoedens alleen ga ik niet de politie inschakelen. Dan zou ik toch iets
zekerder in mijn schoenen moeten staan, bewijs moeten hebben.
Dat is wel link.
Idem; afh. van de soort drugs; harddrugs wel, ook al is het een bekende
Ik zou ze er zelf op aanspreken
Softdrugs misschien niet..
Vermoeden is een ruim begrip. Te ruim voor mij om hier antwoord op te geven.
Zou eerst proberen te praten
Zou het uit veiligheid niet durven. Tenzij ik erge last he b of bang ben.
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Aanpak veiligheid en criminaliteit
Op het gebied van veiligheid en criminaliteit heeft de overheid verschillende methodes om het aan te
pakken. Als we kijken naar veiligheid en criminaliteit:

7. Op welke thema’s moet de overheid volgens u meer de
prioriteit leggen?
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Anders, namelijk:
















A.g.v. gestage verloedering kan politie bijna geen prioriteiten stellen. Advocatuur is té sterk en
rechtspraak veel te slap.
Aanpak illegalen
Afval dumpen langs straten en in bossen
Alcohol schenken aan jongeren
Alkohol misbruik in ploegmakerspark
Buurtpreventie per SMS stimuleren of helpen bij opzetten ervan
Controle/surveillance op parkeerterreinen, park en overdekte fietsenstallingen
Diefstal (2x)
Digitale criminaliteit
Discriminatie
Een veiligheidsgevoel geven op alle gebieden. Misdaad wordt veel te laag bestraft. Misdaad
loont.
Er is veel te weinig politie in Asten en omstreken
Er meer zijn voor de burgers
Fietsen diefstal burg rutteplein
Fietsendiefstal
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Handhaving (2x)
Handhaving verkeers- en straatgedrag
Hang jongeren
Iedereen een brief sturen en laten retourneren en een drugshond drugscontaten eruit laten
halen en die bezoeken.
Immigranten en migranten die allemaal rondhangen
Inbraak
Internetgeweld dwz beledigen en bedreigen via internet
Méér blauw op straat ! Leuk om hier te keuvelen over 'prioriteiten' maar door het belachelijke
tekort aan agenten worden er aan te véél zaken te wèinig (c.q. 'helemaal geen') prioriteit
gegeven.
Milieucriminaliteit, vooral (illegale) bomenkap!
Overheid moet veel meer inzetten op Nederlandse normen en waarden
Overlast hangjongeren
Parkeeroverlast
Samenscholing
Verkeersovertredingen (3x)
Vreemdelinge beleid
Wangedrag in verkeer
Wie van de mensen die deze vraag beantwoorden weten waar de prioriteiten liggen???
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Als we specifiek kijken naar de drugshandel en/of –productie.

8. Hoe zou volgens u de aanpak van drugscriminaliteit
verbeterd kunnen worden?
70%

(n=283)

60%

60%
50%

38%

40%
29%

30%
20%
10%

7%

11%

7%

0%

Anders, namelijk:















Bankpassen en rekeningen blokkeren
Bepaalde plekken aanwijzen waar drugs verhandeld mogen worden. (Mits er geen overlast van
komt.)
Betere voorlichting
Bezittingen afpakken
Daders financieel en materieel volkomen uitkleden
Door achter de aangiften aan te gaan. Wij hebben dat al verschillende keren gedaan maar de
politie doet er niks mee en dat is erg frustrerend.
Door bv. de teelt van cannabis, marihuana e.d. te legaliseren
Door te legaliseren en een hoge accijns , dubbele van tabak .
Drugs uit de illegaliteit halen waardoor betere handhaving van kwaliteit en criminaliteit mogelijk
is.
Flinke geldboetes
Gebruik in openbare ruimten bestraffen.
Haal die jeug van de straat af, zorg dat ze kunnen en moeten werken in plaats van wat gaan
klieren en vervelen.
Huizen en panden preventief controleren
Legaliseren (2x)
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Legaliseren o.a. wiet
Legaliseren soft drugs
Legalisering
Lichte drugs vrij, zware meer repressie
Meer opsporingsmogelijkheden
Meer politie in Asten ook zichtbaar voor iedereen
Meer politie middelen beschikbaar stellen
Meer posten bij dennedijkse bossen. Meerdere ingangen en al vaker rare zaken gezien
Meer technische middelen inzetten om productie op te sporen
Meer toezicht in het uitgaansleven
Niet te moeilijk doen over wiet. Wel harddrugs streng aanpakken.
Nogmaals: méér 'blauw op straat' oftewel een grotere capaciteit aan agenten om (véél méér)
controles op panden uit te laten voeren.
Openbaar verkopen
Ophouden huisuitzettingen
Soft drugs legaliseren
Softdrugs (wiet) legaliseren
Stoppen met gedogen
Veel meer stimuleren dat de burger tips gaat geven. En véél hogere straffen en de daders écht
kaal plukken.
Wetgeving ter bestrijding te versimpelen.
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De gemeente en politie hebben de uitdaging om op drugshandel en/of –productie te handhaven in
onze eigen gemeente. Vandaag gaat u met de gemeente en politie op stap.

9. Welke tips geeft u de gemeente en politie mee?
(42% = Ga zo door, verander niets)



































? (3x)
.ik zou het niet weten.
Als het donker wordt vaker surveilleren vooral in parken.
Ben alert, ga zorgvuldig om met info van burgers
Beter handhaven!!!
Betrek de burgers meer
Bij wet regelen dat alle panden gecontroleerd mogen worden. dit werkt preventief
Blij
Blijf alert op signalen vanuit de gehele astense gemeenschap
Combinatie van antwoord 7 en 8.
Controleer zeker ook bij het uitgaansleven in het weekend
Controleren op speelplaatsen .
De vraagstelling is a) geen goed 'Nederlands' en b) een beetje lachwekkend: '... hebben
de uitdaging ...'. Neen: hebben gewoon 'de plicht' ! Daar worden ze voor betaald ! Tip:
(politionele) personeelsbestand alsmede aantal vervoermiddelen verveelvoudigen. Dàn
gaan die akties iets opleveren !
Degene waarvan men weet dat ze dealen continu controleren en verbaliseren op
strafbare feiten indien mogelijk. Je moet een plaag voor ze worden.
Doe iets met de aangiften
Doortastender optreden en ook werkelijk iets doen met meldingen.
Drones met warmtesensoren inschakelen, rioolwater monsters in buitengebied op
sporen van chemicalien
Drugs feestjes in het buitengebied aanpakken
Durf iets erder integrijpen
Eerst begrijpen, dan begrepen worden..
Extra controle op groepen hangjongeren (bv bij molen)
Fysieke controle in horeca
Ga door met wijkbrigadiers
Ga eens on opvallend de plekken bezoeken, waar het meeste wordt gedealt. Zoals
tennisveld, sporthal, evenmementerreien (vanuit de auto)
Ga meteen op overlast gevende aktiviteiten in en geef gehoor aan burgers die iets
melden.
Ga op zoek naar lege panden of die zojuist verhuurd zijn.
Ga zo door en intensiveer alles.
Gebruik bv infrarood camera's bij opsporing wiet plantages. Lachwekkend dat justitie als
er sneeuw s gevallen oproept om te kijken of er in de buurt daken zijn waar de sneeuw
eerder smelt
Geef voorlichting (2x)
Geen idee
Gemeente, houd op met bomen kappen!
Gericht zoeken.
Gewoon overal binnen gaan waar je denkt dat het niet pluis is iemand die niets te
verbergen heeft , heeft hier ook geen moeite mee.
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Goed bezig,struiken snoeien waarachter gehandeld kon worden.
Groepjes jongeren die overlast geven keihard aanpakken. Grenzen worden
overschreden
Handhaving en voorlichting over sociale controle
Handhaving uitbreiden aan anoniem melding kunnen maken
Hang jongeren op kinderspeelplaats verbieden en afval opruimen van hang jeugd
Hanteer de menselijke maat
Harder aanpakken
Harder optreden (2x)
Harder optreden.
Hardere aanpak bij bewezen handel en/of productie
Het dumpen van resten chemicaliën in de natuur tegen proberen te gaan
Het lukt U vast wel de drugshandel en produdtie te handhaven
Hou Parkeerplaatsen meer in de gaten desnoots met camera bewaking, en rijdt meer
meer met motor rond zodat je ook op moeilijk begaanbare gebieden kan komen, zoals
parken, daar gebeuren ook dingen die het daglicht niet kunnen zien.
Houd de drugshandel op middelbare scholen in de gaten
Houdt geen handen voor je gezicht, maar gebruik die handen om de overlast aan te
pakken
Ik denk dat de daders bekend zijn bij de politie. Als wij als burger ze zien dan toch zeker
de politie ook. Zorg dat je nog meer zichtbaar bent en confronteer de daders
Ik kan niet beoordelen of het huidige beleid goed is. Daarom heb ik niet gekozen voor
het antwoord 'Ga zo door, verander niets'. Vandaar dat ik deze opmerking plaats bij
'Tips'.
Ik weet niet wat er aan gedaan wordt maar regelmatig surveilleren is nooit verkeerd
Ik weet niet wat u vraagt
Ik weet niet wat ze nu doen, maar ik ga ervan uit dat ze adekwaat handelen.
In burger toezien op handel
In de avonduren meer patrouilleren bij parken, openbare speeltuinen,
industrieterreinen of bekende hangplekken
In mijn ogen is iets wat niet mag, altijd aantrekkelijk om te doen. Dus als je op bepaalde
plekken drugshandel oogluikend toe staat, zal het (hopelijk) minder worden of niet
escaleren.
Indien verdacht vlott erachteraan om uitbreiding te voorkomen
Jonge dealers aanpakken door ouders in te lichten. Scholen hebben ook een
verantwoording, scholen durven vaak niet hard door te pakken. Dealen is ook een
verslaving. Hardere straffen. Provincie kan ook overgaan tot legalisatie. Dit hoeft niet
vanuit het Rijk. Kijk hoe intensieve veehouderij in Brabant wordt behandeld.
Keihard aanpakken en geen voorkeursbehandelingen voor minderheden
Kijk op scholen en het weekend in cafés waar veel jeugd komt. Misschien is er niets aan
te hand, maar zichtbare politie werkt ook preventief. Geldt ook voor alcoholgebruik in
bepaalde cafés door jongeren (zelfs onder 16)
Kijken naar verduisterde ramen, want de teelt heeft oranje kunstlicht nodig.
Kleine thuiskwekers ongemoeid laten
Laat jezelf zien, kom in contact (of behoud) het contact met groepen (jongeren)op
straat, ben duidelijk en concequent
Leegstaande stallen controleren,
Legaliseer kweken en handel in soft drugs
Legaliseer softdrugs
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Legaliseer te hennep teelt
Let goed op de jeugd
Loop in het weekend om 13.00 uur door het centrum en ga overdag eens kijken in
ploegmakerspark
Maak duidelijk aan de gemeenschap wat de gevolgen van drugsproductie en handel
heeft voor de gemeenschap. Meer voorlichting. Goede opsporing.
Maak duidelijk wat de politie kan doen /bereiken met (anonieme) tips
Maak duidelijk wat er op dit moment gedaan wordt.
Maak duidelijke hangplekken voor jongeren zodat die niet zelf op zoek moeten en
verkeerde plekken opzoeken. Waardoor overlast in de buurten onstaat.
Meer aandacht naar woninginbraken
Meer aanwezig zijn
Meer blauw op straat
Meer blauw op strAAT
Meer blauw op straat in parken en op parkeerplaatsen/schoolpleinen in de avonduren
Meer controle (3x)
Meer controle en invallen doen!
Meer controle, vooral in het buitengebied
Meer de bewoners betrekken bij de activiteiten van de Politie
Meer handhaving
Meer inzet van mankracht, daar ontbreekt het volgens mij aan
Meer mensen op straat in burgerkleding. het in de gaten houden van hangplekken.
Meer onopvallende surveillance in het buitengebied.
Meer op straat
Meer op straat.op de fiets...
Meer op zoek gaan naar de vervaardiging van chemische drugs/pillen en het voorkomen
van het dumpen van het afval daarvan.
Meer openheid
Meer politie
Meer politie in Asten en omstreken
Meer politie op straat
Meer prioriteit stellen.
Meer surveillance
Meer surveillance door de wijken
Meer surveilleren in buitengebied
Meer surveilleren in de buurt van lege bedrijfspanden en/of leegstaande stallen in het
buitengebied.
Meer toezicht en handhaving.
Meer toezicht in horeca gelegenheden en survieren op bekende hang plekken
Meer zichtbaar aanwezig zijn in het dorp
Meng je meer onder de inwonders, leer ze kennen maak een praatje zodat de burgers
ook het gevoel hebben dat ze bij de politie terecht kunnen als er wat is. En als er dan
wat is doe dan minstens ALSOF het je iets kan schelen
Met eigenaar alle loodsen en schuren regelmatig controleren.
Meteen oppakken, zwaardere straffen
Moeten bevoegdheden misschien uitgebreid???
Na ruimen hennep bewoner uit huis plaatsen of controle uitvoeren
Nul tolerantie beleid
Ook gebruikers aanspreken en laten legitimeren door politie
16







































Optreden meer actie!
Pakkans vergroten dus meer aanwezig zijn
Periodieke inspectie agrarische bebouwing op afgelegen plekken in buitengebied
Politie in burger inzetten
Politie moet zichtbaar zijn. Meer ogen en oren opstraat. Ook schort het aan handhaving
op diverse terreinen. Heb het gevoel dat politie meer met zichzelf bezig is dan met
bescherming.
Probeer iets te doen aan de halfslachtige wetgeving.
Probeer iets te doen met buurt apps
Rare vraag!
Rij doorbuitengebied
Rijdt rond en stap veel, ja véél vaker uit voor een praatje.
Ruim eerder gedumpd afval op. misschien geeft het tips.
Schakel de jeugd in ter voorkoming van (voorlichting) en om namen te krijgen van
dealers
Schakel ex-verslaafden in
Stel andere prioriteiten
Stimuleer dat beginnend drugs gebruik gemeld word niet om te staffen maar om te
begeleiden naar niet gebruiken.
Strak handhaven ook al kan dat niet altijd genoeg omdat de haagse wetgeving hen daar
onvoldoende toe in staat stelt.
Strenger aanpakken
Strenger optreden, meer controles en strenger straffen
Surveilleer meer op verdachte en onveilige plekken
Toch meer politie op straat die de overlast van drugs in de gaten houdt en zonodig
optreed tegen deze mensen.
Tolereer niet te veel, maar stel duidelijke grenzen en handhaaf die.
Treed harder op tegen de drugsdealers
Under cover werken
Undercover werken
Vaker de beruchte plekken langsrijden. Zorgen dat de donkere plekken waar ze
rondhangen licht ophangen. Betere mogelijkheden bieden voor hangjeugd om heen te
gaan.
Vaker zichtbaar patrouilleren, liefst niet vanuit een motorvoertuig. Mensen indien nodig
aanspreken op hun gedrag, waardoor een sfeer ontstaat die kan worden
geïnterpreteerd als 'er wordt opgelet; wij kunnen ons veilig voelen'
Veel meer mankracht of drugs zetten
Veel meer moderne techniek inzetten
Veel surveilleren, ook 'undercover'
Vind het moeilijk . Ik ben niet op de hoogte wat de politie doet
Vraag tips aan de drugsgebruikers
Wandel eens wat vaker door het dorp op plekken waar jongeren drugs gebruiken. Alleen
verwijderen van bankjes en prullenbakken helpt niet en anderen worden daar wel de
dupe van
Wat er voor de burger is te zien, zou door de politie moeten worden 'opgelost'
Wat ik kan verzinnen, zal de politie ook al zelf hebben kunnen bedenken.
Wie dealer is
Wijs iedereen die gebruikt of handeld op de wet en echt handhaven.
Zie 7, controle, surveillance
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Zie boven
Zie vraag 8
Zie vraag 8!!
Zoek naar productie en minder naar handel in soft drugs.
Zolang Den Haag beleid niet wijzigt: zero tolerance
Zorg dat er zichtbaar wat aan gedaan word. Personen die al 1,5 jaar wachten op oproep
gevangenis kunnen dus de taken blijven voortzetten voordat ze daadwerkelijk hun straf
uitzitten
Zorg dat mensen niet het gevoel krijgen dat er überhaupt geen beleid is.
Zorg dat u het handhavingsbeleid strak uitvoert
Zorg ervoor dat er van bepaalde groepen geen samenscholing is, dit geeft een erg
onveilig gevoel. De jonge dealertjes hard aanpakken zodat ze niet in herhaling vallen.
Zorg voor goede contacten met jeugd
Zorgen dat politie voldoende mensen heeft, zodat handhaving mogelijk is ook in de
wijken en op straat.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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