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Q1 Vindt u het een goede zaak dat de leeftijdsgrens voor het gebruik
van alcohol door jongeren verhoogd is van 16 naar 18 jaar?

Answered: 250 Skipped: 1

TOTAAL 250

# BIJ NEE, WAAROM NIET? DATUM

1 Ze gaan toch indrinken en als het verboden is dan zoeken ze wel naar manieren om het toch te
krijgen.

17-3-2019 13:18

2 Door de verhoogde leeftijdsgrens kunnen de kinderen pas later op stap gaan en gaan ze nu
dus indrinken bij vrienden en drinken ze veel meer als dat ze gewoon op stap naar een cafe of
zo zouden gaan ( dan betaal je namelijk €2,20 of zo voor een pilsje dus drink je veel minder dan
dat je bij vrienden €5 lapt)

15-3-2019 14:15

3 Er wordt massaal gedronken bij mensen thuis waar vaak geen toezicht is. Hierdoor drinken
jongeren meer en meer sterke drank.

8-3-2019 10:28

4 Gewoon met 16 een biertje moet kunnen. Sterkte drank wel met 18. Dus alles onder de
10%mag.

8-3-2019 8:10

5 Omdat ik bang ben dat het alternatief de xtc wordt... 7-3-2019 18:48

6 Omdat dit in mijn geval heeft tegengewerkt, ik werd net 16 en mocht opeens niet meer drinken. 7-3-2019 13:56

7 Omdat men dan vanaf 18 volop gaan drinken en nog niks geprobeerd hebben. Vaak halen ze
in deze periode ook hun rijbewijs met alle gevolgen van dien! Je kunt ze nog zo waarschuwen
maar vanaf 18 horen ze volwassen te zijn, wanneer men dan pas begint kennen ze hun
grenzen niet!

7-3-2019 0:12

8 Omdat ik denk dat daardoor de jeugd nieuwsgieriger word en juist daardoor heel vroeg gaan
drinken

6-3-2019 20:53

9 Levert veel problemen op en ze willen/doen het tocj 6-3-2019 19:15

10 Het gebruik van alcohol door jongeren gebeurd nu stiekem en meer 6-3-2019 18:35

11 De jeugd tussen 16 en 18 gebruikt toch alcohol. Thuis en bij het uitgaan. 6-3-2019 14:46

12 Je duwt de kinderen vanaf 16 jaar zo de kant op naar indrinken/sterke drank/pilletjes en drugs!
Praten met je kind is de beste oplossing. Verbieden maakt alles spannender!

6-3-2019 14:40

13 Nu worden zoveel regels overtreden, ze krijgen op zo veel plekken toch wel alcohol en/of drugs. 6-3-2019 14:22
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14 Hoe gaat dit werken? 1-3-2019 18:27

15 Sterke drank uit cafe’s halen of leeftijd van sterke drank naar 23/25 28-2-2019 22:24

16 omdat ze het nou stiekem gaan doen 28-2-2019 15:21

17 000 27-2-2019 12:24

18 Leer jongeren hun verantwoordelijkheid te nemen als ouder. 27-2-2019 9:17

19 Nu wordt er meer stiekem gedronken/ bij mensen thuis dus minder toezicht. 26-2-2019 22:54

20 Ze kunnen nergens terecht en gaan dan dus ergens drinken waar geen controle is. 26-2-2019 21:33

21 Nee, ze dragen op hun 16e hun eigen verantwoordelijkheid 26-2-2019 21:18

22 Jongeren drinken toch als u het gaat verbieden doen ze het juist 26-2-2019 7:08

23 De alcohol grens verhogen naar 18 is prima. Echter is de leeftijd op sterke drank niet verhoogd. 26-2-2019 0:41

24 Omdat deze leeftijdscategorie nu sneller aan andere genotsmiddelen (zoals drugs) begint,
omdat deze makkelijker te verkrijgen zijn voor ze. Dit is niet schadelijker, maar deze maatregel
biedt dus geen oplossing.

25-2-2019 23:19

25 Er word meer thuis ingedronken 25-2-2019 22:45

26 Omdat het drankgebruik nu niet meer gecontroleerd wordt doordat de jeugd het stiekem bij
vrienden thuis gaat doen, ipv dat ze bij een cafe in het openbaar zijn

25-2-2019 21:14

27 Jongeren vinden het nu alleen maar 'stoerder' om illegaal te drinken. Dit lijdt tot meer
drankgebruik onder de jongeren

25-2-2019 20:44

28 Omdat de kinderen van 17 te oud zijn voor de nog jingeren en te jong om met de kinderen van
18 mee te doen

25-2-2019 20:23

29 Het lijkt er steeds meer op dat deze grens juist averechts werkt. En ik vind het ook niet handig
dat je nu met 18 mag drinken en auto rijden. Dit is nu beide nieuw en soms lastig om hiermee
om te gaan. Steeds meer jongeren gaan onder de leeftijdsgrens sterke drank drinken. Voorheen
bleef het meestal bij bier.

25-2-2019 19:43

30 Jongeren moeten nu thuis blijven en drinken daar veel meer! 25-2-2019 19:30

31 Hierdoor ontstaat er alcohol misbruik in plaats van gebruik.. 25-2-2019 19:30

32 Omdat de jongeren nu nog vroeger stiekem beginnen te drinken, omdat ze weten dat ze nog
heel lang moeten wachten

25-2-2019 18:45

33 Licht-alcoholische dranken hadden gerust bij 16 mogen blijven. Bij overmatig gebruik van bier
krijg je buikpijn en heb je de volgende dag flinke hoofdpijn, dus leer je het na een paar keer wel
om te matigen. Bij sterke drank daarentegen voel je niet wanneer je je grens bereikt hebt en
moet stoppen met drinken, dus sterke drank wel pas vanaf 18.

25-2-2019 18:31

34 Zo is het alleenmaar leuker om te doen. Tevens drinkt toch (bijna) iedereen al vanaf zijn 16e. In
een kroeg word oplettend gekeken of je (te) dronken bent en in bijvoorbeeld een zuipkeet niet

25-2-2019 18:30

35 Enerzijds hoort 'experimenteren' met zaken als alcohol/roken en wellicht ook drugs bij het
opgroeien. Als ze voor het eerst in aanraking met alcohol komen op hun 18e tijdens een
ontgroening op de universiteit of anderszins, lijkt me dat ook niet helemaal handig. Anderzijds
vind ik het een goede zaak dat in potentie gevaarlijke stimuli pas vanaf 18 jaar beschikbaar zijn.

25-2-2019 18:07

36 Omdat het in veel uitgaansgelegenheden jongeren van 16 en 17 niet meer worden toelaten. Zij
zoeken de gezelligheid of op straat of in een indrinkhok waar stiekem van alles gedronken
wordt.

25-2-2019 17:44

37 Omdat de jeugd dan op andere manieren 'dronken' wordt, dmv pillen, snuiven of van dmv die
slagroompatronen

25-2-2019 17:22

38 16 is een mooie leeftijd, vroeger dronken wij ook al op die leeftijd en daar was niks mis mee en
nu gaan ze het stiekem doen omdat het niet mag

25-2-2019 17:20

39 Hierdoor gaan jongeren juist meer indrinken, waardoor ze met meer alochol de weg opgaan dan
dat ze zouden doen als ze konden drinken in het café.

25-2-2019 17:18

40 De jeugd vindt zijn weg naar de alcohol toch wel. 25-2-2019 17:06

41 Er is niks veranderd qua gebruik 25-2-2019 17:01

42 Omdat je het niet tegen kan houden ze vinden toch wel een manier om aan drank te komen en
alles wat niet mag is spannend

25-2-2019 16:56

43 Omdat ze toch wel aan drank komen als ze willen. 25-2-2019 16:49
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44 Heeft het een effectief resultaat om nog twee jaar te wachten met alcohol? Zoja compenseert dit
met de overige nadelen die erbij komen kijken. Ik krijg de indruk dat jongeren onder de 18
steeds meer stiekem drinken en ook meer dan voorheen met de nodige consequenties. Ook
houd je nu de 16/17jarige weg uit het uitgaansleven, opzich nog niet de ergste zaak maar er
vanuit gaand dat zij dan nergens heen kunnen zorgt ervoor dat er meer hangjongeren op straat
te vinden zijn en ze meer in contact komen problemen.

25-2-2019 16:43

45 Hierdoor moeten er alleen maar meer mensen naar Halt, en het heeft geen invloed op de
leeftijd waar jongeren beginnen met drinken.

25-2-2019 16:36

46 Nu wordt er alleen maar meer stiekem gedronken 25-2-2019 14:29

47 Ik ben het er wel mee eens dat het alcohol gebruik terug gedrongen moet worden maar dat doe
je niet door de leeftijd op te schroeven. Verbieden werkt op die leeftijd averechts met je kind in
gesprek blijven over het onderwerp en ze wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden werk
beter. Ook het niet schenken onder de 18 jaar van sterke drank zou al een hoop ellende
voorkomen. Het is hier niet alleen verbieden van alcohol maar betekent ook dat je in de horeca
niet binnen komt in het weekend onder de 18 jaar. Sociaal gezien is dit echt een slechte
ontwikkeling onder de jeugd vanaf 16 jaar vooral omdat ze rond die leeftijd midden in hun
sociale en emotionele ontwikkeling zitten en ze het liefste optrekken met hun
vrienden/vriendinnnen. Als je elkaar kan ontmoeten in een horeca gelegenheid in het weekend
vanaf 16 jaar dan zal ook het indrinken verminderen en is het voor de jeugd ook makkelijker om
sociale contacten te leggen buiten je “app-groepje” om. Vooral het “indrinken” tussen de 16-18
jaar is een slechte ontwikkeling, hier wordt in een korte tijd veel gedronken en kost in
verhouding heel weinig voor de jeugd, voor 5 euro kun je totdat je naar huis gaat bij iemand je
eigen vol laten lopen. Hier zou meer toezicht moeten zijn van ouders die de jeugd begeleid naar
een bewust gedrag aangaande alcohol gebruik door ze wel alcohol te geven maar met beleid en
als aanloop naar de leeftijd van 18 jaar als ze ineens los mogen gaan!

25-2-2019 13:43

48 schijnheilig, als het alleen bier is kan het minder kwaad, sterke drank idd terecht, nu worden
regels aangesterkt door regeerders die zelf wel mochten drinken en dat ook zekers gedaan
hebben

25-2-2019 11:23

49 Beetje dubbel. Qua gezondheid ja maar nu kan de jeugd nergens meer heen. 22-2-2019 7:39

50 jongeren komen toch wel aan drank 21-2-2019 11:10

51 Alleen hogere grens voorkomt het gebruik niet. Beter inzetten op bewust/verstandig drinken. 19-2-2019 13:59

52 Ik vind het jammer. De jeugd van 15-16 jaar heeft nu weinig gelegenheden waar ze naar toe
kunnen. Vaak gaan ze nu bij iemand thuis of naar een of ander hok. En daar is vaak helemaal
geen controle. Bovendien denk ik dat alle bier niet erg is. De 'coma' drinkers komen vaak van
andere sterke drank. Wat mij betreft hadden ze de leeftijdsgrens van drank met een bepaald
percentage om hoog moeten doen. Ik weet niet of dat haalbaar zou zijn. Maar dat terzijde.

19-2-2019 10:56

53 Door deze regeling heb ik t idee dat ze juist eerder aan de drank gaan. 19-2-2019 5:51

54 16 jaar licht alcohol terug naar het oude 18-2-2019 21:35

55 Omdat ze het nu ergens toch wel gaan drinken. Ze willen toch vooral veel gedronken hebben
voordat ze op stap gaan omdat het te duur is in de horeca. Ze hadden beter kunnen doen:
vanaf 16 allen bier en wijn, vanaf 18 pas sterke drank. Nu gaan ze helemaal los als ze 18 zijn.

18-2-2019 21:26

56 drinken is niet gestopt, de controle er over wel. 18-2-2019 17:05

57 er worden zoveel aktiviteiten gehouden waar ook 16 jarigen naar toe willen/mogen. dus andere
mensen moet op andermans kinderen letten of ze wel of geen alcohol drinken.

17-2-2019 9:02

58 Vind te laat willen toch alcohol net als wij vroeger 16-2-2019 16:24

59 Jongeren van 16 gaan andere manieren zoeken om te drinken 16-2-2019 0:41

60 betutteling 16-2-2019 0:39

61 Kinderen gaan hierdoor de grens opzoeken en juist drinken omdat ze nog geen 18 zijn! 15-2-2019 19:13

62 Jongeren zijn in deze tijd veel sneller volwassen. Zij kunnen net zo volwassen (of onvolwassen)
met drank omgaan als iemand van 19

15-2-2019 16:50

63 Omdat jongeren niet leggen om te gaan met alcoholgebruik, beter zou zijn om bier en wijn
vanaf 16 jaar te mogen drinken, met mate uiteraard. Absoluut geen sterke drank onder 18

15-2-2019 13:44

64 Nu doen ze het stiekem 15-2-2019 12:55

65 Jongeren gaan meer thuis indrinken 15-2-2019 10:33

66 Er wordt nu nog veel meer bij de jongelui thuis ingedronken en beginnen ze niet in de kroeg
met biertjes, maar drinken zwaar alcoholische dranken en ook nog in spelvorm.

15-2-2019 10:31
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67 Jongeren grijpen massaal naar andere middelen(drugs). Dit is uit landelijke onderzoeken
bewezen maar men draait de klok niet terug.

14-2-2019 23:34

68 Pubers/jeugd gaan op zoek naar iets en willen graag gaan ontdekken, op onderzoek uit en daar
hoort vaak ook het ontdekken van alcohol bij ...

14-2-2019 23:32

69 Doordat de alcoholleeftijd verhoogd is, zullen jongeren meer in gaan drinken voordat zij gaan
stappen. Daarnaast heb ik het idee dat jongeren hierdoor sneller drugs gaan gebruiken.

14-2-2019 22:23

70 Op deze manier word het stiekem gedaan 14-2-2019 22:05

71 Omdat het ook een sociaal gebeuren is voor de jongeren, geen sterke drank maar gewoon bier
en wijn vanaf de 16.

14-2-2019 21:25

72 Laat jongeren langzaam leren omgaan met alcohol zodat men ermee bekend raakt in eigen
omgeving

14-2-2019 20:05

73 Gaan ze eerder aan de drugs , is goedkoper en makkelijker aan te komen 14-2-2019 19:20

74 Omdat door deze regeling de jeugd onder 18 zeker wil drinken want als iets verboden wordt
dan juist, en ouders gaan er in mee omdat die zelf al bier kregen onder de 16 en dus gewoon
bier kopen voor hun pubers

14-2-2019 19:06

75 Nu gebeurd het vaak ook eerder stiekem. 14-2-2019 19:04

76 Wanneer het verboden is is het juist aanlokkelijker om er aan te beginnen 14-2-2019 18:58

77 Omdat jongeren steeds eerder beginnen hierdoor, omdat ze toch nog lang moeten wachten 14-2-2019 18:56

78 Zo gaan jongeren nog meer drinken in “hokken”. Er kan beter meer toezicht zijn in de kroeg en
sterke drank verwijderen. Vooral de “ shotjes”

14-2-2019 18:49

79 Je bent maar keer jong laat ze genieten 14-2-2019 18:48

80 Bier doet nils verkeerd, de sterke drank had naar 23 moeten gaan 14-2-2019 18:46

81 sociaal contact tussen de jeugd is weg ze zitten thuis te gamen 14-2-2019 16:49

82 Er komen alleen maar problemen van 14-2-2019 15:43
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34,84% 85

47,54% 116

4,10% 10

13,52% 33

Q2 Ervaart u het als een probleem als minderjarige jongeren alcohol
drinken?

Answered: 244 Skipped: 7

TOTAAL 244

# ANDERS, NAMELIJK ... DATUM

1 Ik zou het minder erg vinden als er alleen bier gedronken zou worden. Maar de shotjes en
drugs maken alles kapot.

16-3-2019 8:03

2 Niet in beperkte hoeveelheid vanaf een jaar of 15/16. Wel als ze jonger zijn dan die leeftijd en
bij de hoeveelheden die ze tegenwoordig drinken.

15-3-2019 14:17

3 Indien met mate dan vind ik het niet problematisch 11-3-2019 21:02

4 met mate 6-3-2019 18:35

5 Bij kinderen van 14/15 jaar wel 6-3-2019 14:41

6 Ligt aan leeftijd 16/17 niet jonger wel 6-3-2019 14:18

7 als de consumptie zich, vanaf 16 jaar, beperkt blijft tot 1 a 2, valt er over te praten 1-3-2019 18:29

8 Als het maar bier of wijn is 28-2-2019 22:25

9 Vooral irritant. 26-2-2019 22:54

10 17 jarige mogen van mij best drinken maar dan wel met maten. 25-2-2019 21:21

11 Zolang het bij één of twee biertjes blijft niet 25-2-2019 20:12

12 Liever bier dan sterke drank en liever onder begeleiding dan stiekem 25-2-2019 19:44

13 Ligt aan de hoeveelheid. Heb er niet echt moeite mee als een 17 jarige iets drinkt. 25-2-2019 19:31

14 Ligt aan de leeftijd en plaats waar het gebeurt, als het in een kroeg gebeurt en ze zijn te jong
dan wel, maar als het bij iemand thuis gebeurd niet

25-2-2019 18:46

Ja

Nee

Weet niet

Anders,
namelijk ...
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15 Het enige probleem dat ik zelf ervaar is dat het ontzettend moeilijk is om je eigen kind (14) van
de alcohol af te houden als het zo makkelijk verkrijgbaar en geaccepteerd wordt.

25-2-2019 18:09

16 Niet als het met mate gebeurt. 25-2-2019 17:45

17 Dat ligt eraan een 17 jarige is weer anders dan een 15 jarige. Maar er zou veel strenger
gecontroleerd moeten worden. Bij horecagelegenheden bv

25-2-2019 16:49

18 Wel wanneer 14-jarige alcohol drinken, 16jaar vind ik aanvaartbaar. Zolang jongeren hun eigen
grenzen weten en niet overschrijden zie ik geen problemen

25-2-2019 16:45

19 Als ze met mate drinken en andere niet tot last zijn niet, anders wel 25-2-2019 16:41

20 Ik vind het geen probleem, wel als de minderjarige alleen maar drinkt om dronken te worden. 25-2-2019 13:46

21 Niet persoonlijk maar uit mijn eigen ervaring is 16 17 toch echt veel te jong 22-2-2019 14:20

22 Afhankelijk van leeftijd en hoeveelheid 22-2-2019 13:53

23 Op zich niet. Alleen gebeurt het nu veel meer buiten het zicht met meer risico op excessen. 22-2-2019 7:40

24 Soms wel, als het extreem veel drinken is. 19-2-2019 13:59

25 Eigenlijk niet. Ik zie vooral problemen als ze drank nuttigen met een hoog alcoholpercentage. 19-2-2019 10:57

26 Ligt er aan. Een. Keertje of wijntje moet kunne vanaf 16 jaar. Alleen wel met mate 18-2-2019 21:27

27 wel vanaf 16jr alcohol zeker niet jonger. 17-2-2019 9:03

28 Wel voor jongeren tot 16 jaar 16-2-2019 0:42

29 Geen probleem maar onverstandig met de kennis van nu 15-2-2019 17:28

30 Als het met beleid en onder bepaalde afspraken gebeurt niet 15-2-2019 13:45

31 Hangt af vd hoeveelheid, in beperkte mate vanaf 16 jaar geen probleem 14-2-2019 20:05

32 Niet als er op toegezien wordt dat het niet uit de hand loopt. 14-2-2019 18:51

33 Af en toe thuis onder toezicht 14-2-2019 18:50
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88,38% 213
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8,30% 20

0,41% 1

Q3 Bent u voldoende op de hoogte van de effecten van drinken op
jonge leeftijd?

Answered: 241 Skipped: 10

TOTAAL 241

# ANDERS, NAMELIJK ... DATUM

1 Valt best mee, dit doet men al 100e jaren 18-2-2019 17:44

Ja

Nee

Niet helemaal.
Ik zou er we...

Anders,
namelijk ...
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Anders, namelijk ...
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Q4 Hebt u zelf minderjarige kinderen ?
Answered: 240 Skipped: 11

TOTAAL 240
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41,07% 46

58,93% 66

Q5 Mijn kinderen vallen in de leeftijdscategorie:
Answered: 112 Skipped: 139

TOTAAL 112

11 t/m 15 jaar

16 t/m 18 jaar
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31,93% 38

46,22% 55

12,61% 15

9,24% 11

Q6 Mogen uw kinderen van u alcohol drinken?
Answered: 119 Skipped: 132

TOTAAL 119

# ANDERS, NAMELIJK ... DATUM

1 Nee, in principe niet, maar ik weet dat het soms wel gebeurt en dan liever eerlijk dan heel
streng en stiekeme kinderen.

19-3-2019 15:08

2 Als ze straks 16 is en ze geeft aan het te eillen, zal ik daar met haar over praten, haar op mijn
ervaringen als hulpverlener op een seh wijzen (praten we nu ook vaak over) en haar vooral op
de gevaren van de shotjes en drugs wijzen. En dan kunnen een paar biertjes voor mij
bespreekbaar zijn.

16-3-2019 8:07

3 Nee. Ik bied het ze niet aan maar straf ook niet als ze drinken 6-3-2019 19:19

4 Mijn dochter van 17 wel. Maar alles met beleid. Mijn zoon van 15 nog niet. 6-3-2019 14:43

5 met mate, af en toe 3-3-2019 12:31

6 hooguit 1 a 2 , alleen is het probleem: hoe valt dit te volgen? 1-3-2019 18:30

7 ... 26-2-2019 0:52

8 1à2 pilsjes 25-2-2019 19:46

9 Vanaf 16 jaar beperkt maar geen sterke drank 22-2-2019 13:55

10 Ja, maar geen sterke drank. 22-2-2019 7:41

11 Onder toezicht of met goede afspraken 16-2-2019 0:43

Ja

Nee

Alleen onder
toezicht

Anders,
namelijk ...
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43,97% 51

37,07% 43

18,97% 22

Q7 Stemt u met de ouders van anderen af of er alcohol gedronken mag
worden op feestjes?

Answered: 116 Skipped: 135

TOTAAL 116

# ANDERS, NAMELIJK ... DATUM

1 Kinderen nog te jong 15-3-2019 19:33

2 De oudste is nu 13 . Ik vind niet dat andere ouders verantwoordelijk zijn voor mijn kind. Ik maak
afspraken met mijn kind en ga ervan uit dat hij zich daar aan houdt en indien hij er anders over
onze afspraak denkt we daarover praten alvorens hij gaat drinken. Ik heb nu wel overleg met
andere ouders over het thema alcohol en hoe daar mee om te gaan

15-3-2019 14:20

3 Is niet van toepassing 6-3-2019 20:54

4 doen ze al drie jaar wij ouders weten dat ze overal mogen drinken 28-2-2019 15:22

5 ... 26-2-2019 0:52

6 Nog niet van toepassing. 12 jaar. Ik zou het wel doen. 25-2-2019 19:17

7 Soms, maar sommige ouders kijken je aan of je van een andere planeet komt als je vindt dat je
14 jarige dochter niet mag drinken.

25-2-2019 18:11

8 Is (nog) niet van toepassing, maar dat ga ik wel doen. Niet alle ouders staan daar open voor. 25-2-2019 17:46

9 Ik heb afspraken met mijn kinderen hierover. Die gelden ook op feestjes waar wel alcohol te
krijgen is

25-2-2019 17:40

10 Is nog niet voorgekomen 25-2-2019 17:13

11 nog niet aan de orde, zodra dit speelt ga ik dit doen 25-2-2019 12:44

12 Meestal wel. Maar ik ga niet controleren. Het is aan de ouders en hun kind 22-2-2019 7:42

13 Nee, nog te jong 21-2-2019 20:52

14 Ons kind is t jongste van de groep , ze krijgen t overal dus hoef niet te overleggen 19-2-2019 16:23

15 Nog niet van toepassing geweest 19-2-2019 10:59

16 Ze doen het toch. 18-2-2019 21:27

17 Stem het af met mijn kind. Wat doe je als er alcohol wordt gedronken 15-2-2019 17:30

Ja

Nee

Anders,
namelijk ...
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18 Nog niet van toepassing geweest 15-2-2019 14:13

19 Dat is de verantwoordelijkheid van het kind en de eigen ouders en niet van mij 15-2-2019 13:46

20 Inmiddels niet meer (17 jaar) 14-2-2019 20:06

21 Hij is 13 en hebben nog niet van die feestjes 14-2-2019 19:07

22 Ik stem dat af met mijn kind 14-2-2019 18:28
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0,00% 0

56,03% 65

10,34% 12

24,14% 28

9,48% 11

Q8 Als andere ouders geen probleem hebben om alcohol aan te
bieden, wat doet u dan?

Answered: 116 Skipped: 135

TOTAAL 116

# ANDERS, NAMELIJK ... DATUM

1 Ik hoop dat we er genoeg samen over gepraat hebben, zodat ze voor zichzelf verstandige
keuzes maakt. Met de groepsdruk kan omgaan. Verbieden werkt averechts. Je bent er toch niet
bij.

16-3-2019 8:09

2 Nog niet van toepassing 15-3-2019 19:33

3 Ik laat mijn kind gewoon gaan en ga ervan uit dat hij zich aan onze afspraak houdt. Ik blijf het
gesprek aangaan en wil wel weten of hij inderdaad niet gedronken heeft

15-3-2019 14:21

4 Ik speak met de andere orders af dat die vam mi niet drinken, en speak hier ook met fijn kind
over.

6-3-2019 23:45

5 Ik ga in gesprek met de andere ouders 28-2-2019 19:24

6 ... 26-2-2019 0:53

7 Ik probeer haar niet te laten gaan, maar dat valt niet mee. Door in gesprek te gaan en haar te
wijzen op haar eigen verantwoordelijkheid hoop ik dat ze verstandige keuzes maakt.

25-2-2019 18:12

8 Ik bespreek wel dat hij het niet te gek mag maken. 18-2-2019 21:28

9 Ik heb goede afspraken gemaakt over drank en drugs. 17-2-2019 12:33

10 Ik heb er zelf ook geen probleem mee 14-2-2019 20:09

11 We hebben dit soort feestjes waar vriendjes alcohol drinken nog geen gehad 14-2-2019 19:08

Ik verbied
mijn kind om...

Ik ga met mijn
kind in gesprek

Ik laat mijn
kind wel gaa...

Ik maak er
verder geen...

Anders,
namelijk ...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ik verbied mijn kind om te gaan

Ik ga met mijn kind in gesprek

Ik laat mijn kind wel gaan maar verbied het om te drinken

Ik maak er verder geen probleem van

Anders, namelijk ...
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Q9 Kunt u een top drie aangeven van wat (naast de jongere zelf) een
belangrijke rol speelt bij de naleving van het alcoholverbod voor

minderjarigen?
Answered: 212 Skipped: 39
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15,15%
15

24,24%
24

60,61%
60

99

1,85%
1

51,85%
28

46,30%
25

54

8,57%
6

42,86%
30

48,57%
34

70

47,37%
9

15,79%
3

36,84%
7

19

#   NAMELIJK DATUM

1 overheid, leeftijd omlaag naar 16 voor wijn/bier en omhoog naar 21 voor sterke drank 15-3-2019 14:23

2 Vrienden 8-3-2019 10:30

3 Eigen vrienden, asten is een gezellig dorp waar iedereen graag geniet van het Bourgondische
sfeertje.

7-3-2019 13:58

4 geen verbod 6-3-2019 21:41

5 Omgeving, vrienden 6-3-2019 14:44

6 vrienden en ouders van vrienden 3-3-2019 12:33

7 Sportkantines en gemeente (handhaving, vergunningverlening en voorlichting) beide op 3 28-2-2019 19:26

8 vrienden 27-2-2019 20:19

9 Vrienden 26-2-2019 21:34

10 Vrienden 26-2-2019 7:10

11 ... 26-2-2019 0:53

12 vrienden/groep waar de jongeren mee rondhangen 25-2-2019 21:16

13 Vrienden 25-2-2019 20:24

14 Supermarkt 25-2-2019 18:51

15 Handhaving is wel noodzakelijk. Ik heb de ervaring dat er in Asten minder nauw met de regels
worden omgesprongen

25-2-2019 18:14

16 Vrienden 25-2-2019 11:27

17 sterke drank verbieden in de cafes 18-2-2019 21:37

18 Laat jeugd genieten 18-2-2019 17:45

19 het begint bij de ouders. 17-2-2019 9:06

20 Vind dit op die leeftijd niet meer nodig 16-2-2019 16:27

21 Het is ontzettend moeilijk te handhaven. Alleen een kroegverbod voor 18- is effectief.
Kasteleins kunnen onmogelijk iedereen aan de bar controleren en ouders weten niet wat hun
kind doet als ze op stap zijn

15-2-2019 16:51

22 Leeftijdsgenoten 14-2-2019 21:22

23 Vrienden 14-2-2019 20:08

24 Mensen moeten t zelf kunnen bepalen 14-2-2019 19:22

25 Andere vrienden 14-2-2019 18:59

26 In gesprek gaan met jongeren om tot elkaar te komen 14-2-2019 18:55

27 Groep waar jongeren bijhoren 14-2-2019 18:51

28 opheffen alcoholverbod 14-2-2019 16:50

Gemeente/politie

School

Sportkantines

Anders,
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93,59% 146

87,82% 137

89,10% 139

80,77% 126

86,54% 135

19,23% 30

Q10 Wat vindt u dat onderstaande partijen kunnen bijdragen aan de
vermindering van het alcoholgebruik door minderjarigen?

Answered: 156 Skipped: 95

# OUDERS DATUM

1 In gesprek gaan 21-3-2019 18:04

2 strikte afspraken maken 19-3-2019 15:09

3 Altijd een grens aangeven hoeveel er gedronken wordt. Ook vrienden aanspreken op hun
gedrage en overleg met ouders van vrienden houden.

17-3-2019 13:22

4 Voorlichting, vertrouwen geven. 16-3-2019 8:14

5 Duidelijker kaders en toezicht 15-3-2019 19:36

6 gesprek met de jeugd blijven en waarschuwen voor de gevaren van alcohol 15-3-2019 14:25

7 Zelf goede voorbeeld geven 9-3-2019 13:58

8 Drank met lage alcoholische waarde toestaan aan jongeren van 16-18 8-3-2019 10:32

9 Toezicht houden thuis en het goede voorbeeld geven. 8-3-2019 8:12

10 Verbieden en voorlichten 7-3-2019 18:51

11 Voorlichting, bewustzijn, controle, gesprek 7-3-2019 18:42

12 Strenger ermee omgaan 7-3-2019 15:50

13 Vrij weinig, ze kunnen alleen thuis alcohol verbieden. 7-3-2019 14:00

14 Regels 7-3-2019 12:18

15 grote rol 7-3-2019 7:03

16 Leren ermee omgaan 7-3-2019 0:15

17 Bespreken 6-3-2019 23:47

18 Voorbeeldgedrag 6-3-2019 22:18

19 Als ze onder toezicht mogen drinken doen ze het ook buitenshuis 6-3-2019 20:57

20 In gesprek 6-3-2019 19:22

21 Duidelijke afspraken 6-3-2019 18:40

22 geen alcohol kopen voor hun kinderen onder de 18 6-3-2019 18:37

23 Praten met de jeugd 6-3-2019 14:51

24 Praat met je kind 6-3-2019 14:46

25 Leren aan regels te houden en leren dat jeugd zelf geld miet verdienen en niet alles geven. 6-3-2019 14:26

26 Voorbeeld, communicatie 6-3-2019 14:21

27 veel 3-3-2019 12:35

28 kunnen wel (proberen aan te) sturen maar zodra de jeugd buitenshuis is... 1-3-2019 18:55

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ouders

Scholen

Horeca

Gemeente

Sportkantines

Anders, namelijk
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29 Voorbeeld geven (zelf niet drinken in bijzijn kinderen) en in gesprek blijven. Duidelijk zijn, nix 18 28-2-2019 19:36

30 Goede voorbeeld geven 28-2-2019 18:11

31 afspraken maken 28-2-2019 15:24

32 toezien op gebruik en zelf het goede voorbeeld geven 27-2-2019 20:58

33 Gesprekken aangaan 27-2-2019 20:20

34 Thuis ook geen alcohol geven 27-2-2019 20:00

35 Opvoeding 27-2-2019 14:25

36 toezicht 27-2-2019 14:10

37 Thuis geen alcohol aan minderjarigen geven 27-2-2019 10:38

38 Leer kinderen verantwoord omgaan met alcohol 27-2-2019 9:21

39 In overleg gaan met de kinderen 27-2-2019 7:24

40 In gesprek met kind en afstemming met ouders van vrienden. 26-2-2019 23:42

41 Niet aanschaffen 26-2-2019 22:56

42 Zelf niet drinken. Goed voorbeeld geven. Alcohol niet normaal vi den. 26-2-2019 21:38

43 Opvoeding 26-2-2019 20:22

44 Opvoeding, controle 26-2-2019 18:38

45 Gesprek voeren 26-2-2019 16:00

46 opvoeding 26-2-2019 11:44

47 Voorlichting, zelf geen alcohol schenken 26-2-2019 11:02

48 Grenzen stellen, bewust maken, handhaven 26-2-2019 10:46

49 Regels maken 26-2-2019 8:09

50 Informatie over de gevolgen aan kinderen vertellen 26-2-2019 7:11

51 Geen sterke drank in huis... 26-2-2019 0:55

52 Het in de gate houden van de consumptie en hier open en duidelijk over zijn. Hierdoor worst er
vaak beter de regels nageleefd en wordt overmatig drinken voorkomen.

26-2-2019 0:44

53 Het gesprek aan gaan, open communicatie 25-2-2019 23:22

54 Leren wat er mis kan gaan 25-2-2019 23:20

55 Allemaal dezelfde regels hanteren en afstemmen met elkaar 25-2-2019 23:19

56 Goede voorbeeld, duidelijke afspraken, goede informatie 25-2-2019 22:33

57 Gesprek voeren 25-2-2019 21:26

58 van thuis uit meegeven dat alcohol drinken kan tot in zekere maten 25-2-2019 21:18

59 Kinderen inlichten 25-2-2019 20:47

60 Ja 25-2-2019 20:25

61 Opvoeding en controle 25-2-2019 20:15

62 In gesprek blijven met je kind 25-2-2019 19:49

63 Niet zomaar goed keuren 25-2-2019 19:49

64 Niet alleen maar vrienden willen zijn. Duidelijke kaders aangeven 25-2-2019 19:35

65 Negatieve effecten van alcohol duidelijk vertellen 25-2-2019 19:33

66 Praten 25-2-2019 19:19

67 Duidelijk maken wat alcohol met je doet. 25-2-2019 19:17

68 Kinderen wijzen op risico's maar niet verbieden 25-2-2019 18:52

69 Regels maken 25-2-2019 18:49

70 Gesprek gaan met kinderen. Geen alcohol aanbieden onder 18. 25-2-2019 18:40

71 Leren om thuis te drinken vanaf de 16 25-2-2019 18:32
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72 Het goede voorbeeld geven. In gesprek gaan. 25-2-2019 18:17

73 in gesprek gaan met kinderen 25-2-2019 17:57

74 In gesprek gaan met je kind 25-2-2019 17:49

75 Gesprek met kinderen, afspraken maken, elkaar aanspreken! Er is ook duidelijke groepsdruk
onder ouders waarbij degenen die hun kinderen wel laten drinken daar nogal fel over kunnen
zijn

25-2-2019 17:44

76 In gesprek gaan met je kinderen en ze vertouwen 25-2-2019 17:24

77 BEspreekbaar maken in hui 25-2-2019 17:16

78 Afspraken maken 25-2-2019 17:02

79 Praten 25-2-2019 16:51

80 Praten en regels afspreken 25-2-2019 16:50

81 Een goed voorbeeld geven 25-2-2019 16:44

82 Aangeven wat consequenties zijn 25-2-2019 14:31

83 In gesprek blijven met je kind / in en voorlichten 25-2-2019 14:02

84 preventie 25-2-2019 13:38

85 Controle over hun kinderen 25-2-2019 13:35

86 ok 25-2-2019 11:25

87 door het gesprek aan te gaan en open te houden 25-2-2019 8:47

88 Norm stellen richting kind, nog te vaak hoor ik ouders deze norm niet over te nemen en ik mijn
ogen hierdoor een verkeerd signaal afgeven.

23-2-2019 11:18

89 Zelf matig drinken van alcohol 22-2-2019 23:21

90 Er over praten 22-2-2019 15:58

91 Goede regels en goede voorlichting 22-2-2019 14:24

92 In gesprek blijven met kinderen 22-2-2019 13:58

93 In gesprek gaan, duidelijk maken onderwerp en gevolgen 22-2-2019 12:41

94 Opvoeding 22-2-2019 11:10

95 In gesprek gaan met hun kind. 22-2-2019 7:45

96 Belagrijkste invloed 21-2-2019 22:46

97 Voorlichting, gesprekken, naleving verbod 21-2-2019 20:54

98 wanneer de kinderen ermee in aanraking komen zijn ze toch niet meer te stoppen 21-2-2019 11:12

99 Niet teveel drinken waar kinderen bij zijn en vooral niet aanbieden, ook geen alcoholvrij bier
bijv.

20-2-2019 19:45

100 strenger opvoeden 19-2-2019 16:25

101 Goed opvoeden, ook v.w.b. Alcohol. 19-2-2019 14:02

102 In gesprek blijven met kind 19-2-2019 7:08

103 Opvoeden met de gedachte dat het pas vanaf 18 mag en niet daarvoor al 18-2-2019 22:24

104 Opvoeding 18-2-2019 22:16

105 Duidelijk zijn 18-2-2019 21:33

106 Open gesprekken voeren met je kind en afspraken maken 18-2-2019 21:05

107 Verbieden 18-2-2019 18:47

108 40 18-2-2019 18:19

109 Open communicatie in gesprek blijven met je kind 17-2-2019 12:36

110 alles 17-2-2019 9:06

111 Voorbeeld geven en consequent zijn 16-2-2019 4:59

112 Bewustwording, in gesprek gaan 16-2-2019 0:45
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113 controle 16-2-2019 0:41

114 Ouders hebben natuurlijk een goede invloed. Wel is het zo, als jongeren echt willen drinken, ze
het ook doen bij vrienden etc.

15-2-2019 19:17

115 Weinig tot geen geld meegeven 15-2-2019 18:12

116 Duidelijke afspraken 15-2-2019 17:33

117 Door schade en schande wijzer worden. Eigen grenzen laten verkennen 15-2-2019 16:54

118 Goede afspraken maken 15-2-2019 13:48

119 Voorlichting, controle 15-2-2019 12:21

120 moeten met elkaar een lijn trekken (thuis niet in laten drinken) 15-2-2019 10:35

121 Goed opvoeden, praten over dit probleem, controleren 15-2-2019 10:06

122 erover praten, aangeven wat het met je doet 15-2-2019 8:53

123 Goede voorbeeld zijn 15-2-2019 1:51

124 Met kinderen en met andere ouders bespreken 15-2-2019 0:14

125 Eerst verantwoordelijk 14-2-2019 23:37

126 In gesprek gaan en blijven met je kind 14-2-2019 23:36

127 Met hun kinderen praten over alcoholgebruik zonder te stigmatiseren. 14-2-2019 22:28

128 voorbeeld functie 14-2-2019 22:05

129 Praten 14-2-2019 21:55

130 Afspraken, wat is in huis? 14-2-2019 21:23

131 Streng zijn 14-2-2019 20:13

132 Opvoeding 14-2-2019 20:11

133 Voorlichting 14-2-2019 20:09

134 in gesprek blijven en benoemen dat het niet mag. geen alcohol laten drinken thuis. 14-2-2019 19:34

135 Regels uitleggen en naleven, informeren. 14-2-2019 19:32

136 Praten en ervaringen delen 14-2-2019 19:23

137 Door het zelf niet te kopen voor de jeugd, maar dat gebeurt wel veel 14-2-2019 19:13

138 Bespreekbaar maken en er op toezien dat ze zich aan gemaakte afspraken houden 14-2-2019 19:01

139 Er over praten 14-2-2019 19:00

140 Ja 14-2-2019 18:58

141 Afspraken maken en nakomen 14-2-2019 18:52

142 Strenger zijn en het goede voorbeeld geven van alcoholgebruik. 14-2-2019 18:51

143 Grote invloed 14-2-2019 18:47

144 Voorlichting, voorbeeld 14-2-2019 18:31

145 Alcohol niet halen voor jongeren 14-2-2019 15:34

146 Gesprek aangaan 14-2-2019 15:24

# SCHOLEN DATUM

1 Voorlichting geven 21-3-2019 18:04

2 alcohol vrije feesten 19-3-2019 15:09

3 Voorlichting geven over de gevaren 17-3-2019 13:22

4 Voorlichting, mbv organisaties les geven over gevaren en gevolgen. 16-3-2019 8:14

5 Voorlichting 15-3-2019 19:36

6 voorlichting geven 15-3-2019 14:25

7 Voorlichting 9-3-2019 13:58

8 Voorlichten 7-3-2019 18:51
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9 Voorlichting 7-3-2019 18:42

10 Meer voorlichting 7-3-2019 15:50

11 Niks, alles gebeurd hier toch buiten 7-3-2019 14:00

12 Meer les en inzicht er over bieden 7-3-2019 12:18

13 Effecten van alcoholgebruik 7-3-2019 0:15

14 Theorie 6-3-2019 23:47

15 Zero tolerence 6-3-2019 22:18

16 Goede voorlichting 6-3-2019 20:57

17 In gesprek 6-3-2019 19:22

18 Voorlichting 6-3-2019 18:40

19 voorlichtingen geven over de effecten van het alcohol drinken 6-3-2019 18:37

20 Gevolgen uitleggen van gebruik 6-3-2019 14:51

21 Ben duidelijk 6-3-2019 14:46

22 Communicatie 6-3-2019 14:21

23 ja 3-3-2019 12:35

24 idem, kunnen het er over hebben maar buiten school houdt het ook op 1-3-2019 18:55

25 Voorlichting, geen feesten organiseren met alcohol, laten zien dat het ook leuk is zonder alcohol 28-2-2019 19:36

26 Voorlichting geven 28-2-2019 18:11

27 minder dom doen met blaastesten 28-2-2019 15:24

28 voorlichting 27-2-2019 20:58

29 Gesprekken aangaan 27-2-2019 20:20

30 Inlichten over gevolgen 27-2-2019 20:00

31 Voorlichting over alcohol (en Drugs) 27-2-2019 14:25

32 voorlichting 27-2-2019 14:10

33 Voorlichting 27-2-2019 10:38

34 Geef goede voorlichting 27-2-2019 9:21

35 Informatie geven 27-2-2019 7:24

36 Voorlichting 26-2-2019 23:42

37 Geen positieve aandacht aangeven 26-2-2019 22:56

38 Weinig invloed. 26-2-2019 21:38

39 Opvoeding 26-2-2019 20:22

40 Voorlichting 26-2-2019 18:38

41 Voorlichting 26-2-2019 16:00

42 Voorlichting, geen alcohol op schoolfeesten 26-2-2019 11:02

43 Voorlichting, bewust maken 26-2-2019 10:46

44 Helemaal niks 26-2-2019 8:09

45 Voorlichting geven 26-2-2019 7:11

46 Juiste informatie bieden. Niet alleen door een spreker van de GGD maar ook door
ervaringsdestkundigen. Of door jongeren die zelf overmatig alcohol hebbem gebruikt op jonge
leeftijd.

26-2-2019 0:44

47 Voorlichting met praktijkvoorbeelden, niet een docent die even iets vertelt. 25-2-2019 23:22

48 Voorlichting 25-2-2019 23:19

49 Informeren, goede duidelijke informatie over wat alcohol met je hersenen doet 25-2-2019 22:33

50 Praten wat de gevolgen zijn 25-2-2019 21:26
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51 bewustzijn creeeren door informatiedagen 25-2-2019 21:18

52 Niks 25-2-2019 20:47

53 Nee 25-2-2019 20:25

54 Bewust maken van de problemen 25-2-2019 20:15

55 Voorlichting van de gevaren van alcohol 25-2-2019 19:49

56 Voorlichting 25-2-2019 19:49

57 Duidelijke voorlichting 25-2-2019 19:35

58 Eigen schoolfeest organiseren 25-2-2019 19:33

59 Voorlichting 25-2-2019 19:19

60 Voorlichting geven wat er met je lichaam en geest gebeurd wanneer je als kind alcohol drinkt 25-2-2019 19:17

61 Enkel voorlichting 25-2-2019 18:52

62 Meer informatie geven 25-2-2019 18:49

63 Info over gevolgen alcohol gebruik. 25-2-2019 18:40

64 Geen probleem van school 25-2-2019 18:32

65 Wijzen op de gevolgen van alcoholgebruik 25-2-2019 18:17

66 In gesprek gaan met kinderen 25-2-2019 17:57

67 Voorlichting geven 25-2-2019 17:49

68 Scholing aan kinderen. Ouders aanspreken indien daar reden toe is 25-2-2019 17:44

69 Voorlichting 25-2-2019 17:24

70 Voorlichting geven 25-2-2019 17:16

71 Iemand laten komen en er uitleg over geven 25-2-2019 17:02

72 Informatie 25-2-2019 16:51

73 niets 25-2-2019 16:50

74 Voorlichtingen (ook voor ouders) 25-2-2019 16:44

75 Voorlichting geven 25-2-2019 14:31

76 In en voorlichten 25-2-2019 14:02

77 waarschuwen voor gevolgen op termijn 25-2-2019 13:38

78 ok 25-2-2019 11:25

79 voorlichting en informatie 25-2-2019 8:47

80 Voorlichting 23-2-2019 11:18

81 Geen alcohol schenken op school 22-2-2019 23:21

82 Voorlichting 22-2-2019 15:58

83 Goede voorlichting met een leuke ipv saaie dwingende manier 22-2-2019 14:24

84 Voorlichting geven 22-2-2019 13:58

85 Consequenties van alcohol en beleid bij evenementen 22-2-2019 12:41

86 Educatie en bewustwording 22-2-2019 11:10

87 Voorlichting gevem 22-2-2019 7:45

88 Voorlichting 21-2-2019 22:46

89 Voorlichting 21-2-2019 20:54

90 voorlichting 21-2-2019 11:12

91 Voorlichting, campagnes 20-2-2019 19:45

92 meer voorlichting geven 19-2-2019 16:25

93 — 19-2-2019 14:02

94 Voorlichting 19-2-2019 7:08
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95 Voorlichting over schade 18-2-2019 22:24

96 Educatie 18-2-2019 22:16

97 Voorlichting 18-2-2019 21:33

98 Voorlichting geven 18-2-2019 21:05

99 Voorlichting 18-2-2019 18:47

100 10 18-2-2019 18:19

101 Leg de gevaren uit 17-2-2019 12:36

102 voorlichting 17-2-2019 9:06

103 Voorlichting 16-2-2019 4:59

104 Bewustwording 16-2-2019 0:45

105 voorlichting 16-2-2019 0:41

106 Heeft geen bijdrage 15-2-2019 19:17

107 Scholieren inlichten over de problemen 15-2-2019 18:12

108 Voorlichting 15-2-2019 17:33

109 Duidelijk voorlichting over de gevolgen van alochol 15-2-2019 16:54

110 Voorlichting 15-2-2019 12:21

111 voorlichten 15-2-2019 10:35

112 Goed voorlichting geven 15-2-2019 10:06

113 voorlichting over alcohol geven 15-2-2019 8:53

114 Voorlichting schade 15-2-2019 1:51

115 Onderwijs geven in gezondheid en groepsdruk 15-2-2019 0:14

116 Veel aandacht hiervoor 14-2-2019 23:37

117 Goede voorlichting wat gevolgen (kunnen) zijn 14-2-2019 23:36

118 Voorlichting geven over de gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik 14-2-2019 22:28

119 voorlichting 14-2-2019 22:05

120 Voorlichten 14-2-2019 21:55

121 Voorlichting gevolgen en groepsdiscussies 14-2-2019 21:23

122 Voorlichting geven 14-2-2019 20:13

123 Voorlichting 14-2-2019 20:11

124 Idem 14-2-2019 20:09

125 voorlichting 14-2-2019 19:34

126 informeren 14-2-2019 19:32

127 Filmojes laten zien 14-2-2019 19:23

128 Voorlichting, maar ja doet de jeugd daar wat mee 14-2-2019 19:13

129 Voorlichting geven, workshops laten volgen 14-2-2019 19:01

130 Niets 14-2-2019 19:00

131 Nee 14-2-2019 18:58

132 Voorlichting geven 14-2-2019 18:52

133 Meer toelichting geven over alcohol en problemen in de gemeenschap 14-2-2019 18:51

134 Middelmatige invloed.. d.m.v. workshops maar ook zeer zeker 'slachtoffers' laten vertellen. 14-2-2019 18:47

135 Voorlichting 14-2-2019 18:31

136 Voorlichtingen 14-2-2019 15:34

137 Voorlichting geven 14-2-2019 15:24

# HORECA DATUM
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1 Strengere controles 21-3-2019 18:04

2 geen alcohol schenken aan minderjarigen 19-3-2019 15:09

3 Bier onder de 18 zou wel mogen wat mij betreft. Sterke drank zeker boven 18 laten staan. 17-3-2019 13:22

4 Houden aan leeftijdsgrenzen. Niet met twee maten meten 16-3-2019 8:14

5 Feestelijke alternatieven + toezicht 15-3-2019 19:36

6 geen alcohol onder leeftijdsgrens 15-3-2019 14:25

7 Controle aan de deur op leeftijd 9-3-2019 13:58

8 Handhaven en alternatieven aanbieden 7-3-2019 18:51

9 Regels naleven, controle 7-3-2019 18:42

10 Veel beter handhaven, minderjarigen krijgen veel te makkelijk nog steeds alcohol mee of ze
mogen de kroeg te makkelijk in

7-3-2019 15:50

11 Doen al maximaal controleren 7-3-2019 14:00

12 Strenger zijn 7-3-2019 12:18

13 Beleid handhaven 7-3-2019 6:50

14 Controle 7-3-2019 0:15

15 Niet schenken aan minderjarigen 6-3-2019 23:47

16 Naleving en duidelijke normstelling: one strike, month out 6-3-2019 22:18

17 Bijna niet te controleren iemand van 18 haalt het en deelt het uit 6-3-2019 20:57

18 Toezicht houden wie je wat geeft 6-3-2019 19:22

19 De wet na streven 6-3-2019 18:40

20 geen drank meegeven aan jongeren onder de 18 6-3-2019 18:37

21 Uitleggen wat de gevolgen voor de horeca is als ze het wel schenken 6-3-2019 14:51

22 Terug naar 16, en werk met bandjes 6-3-2019 14:46

23 Aan regels en wetten houden 6-3-2019 14:26

24 ja 3-3-2019 12:35

25 heel goed en consequent op leeftijd controleren 1-3-2019 18:55

26 Niet schenken, toezien op ‘doorgeven’ van alcohol, bandjes 18+, prijsverschil alcohol - non
alcohol hoger

28-2-2019 19:36

27 Strikte regels hanteren 28-2-2019 18:11

28 betere controlen 28-2-2019 15:24

29 sluitingstijd vervroegen naar weekends en feestdagen 1 uur sluiten 27-2-2019 20:58

30 Niet verkopen 27-2-2019 20:20

31 Id controle 27-2-2019 20:00

32 Controle 27-2-2019 14:25

33 beleid 27-2-2019 14:10

34 Controle op leeftijd 27-2-2019 10:38

35 Geen verkoop aan jeugdigen. 27-2-2019 9:21

36 Meer legitimatie controleren 27-2-2019 7:24

37 Controle aan deur en aan de bar 26-2-2019 23:42

38 Ids vragen 26-2-2019 22:56

39 Consequent zijn. Niet schenken aan minderjarigen 26-2-2019 21:38

40 Toegangscontrole/toezicht 26-2-2019 20:22

41 Naleving wetgeving 26-2-2019 18:38

42 Strenger controleren 26-2-2019 16:00
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43 Zorgvuldig omgaan met identificatie 26-2-2019 11:02

44 Streng controleren 26-2-2019 10:46

45 Helemaal niks 26-2-2019 8:09

46 Controleren 26-2-2019 7:11

47 ID 26-2-2019 0:55

48 Bij feesten iemand laten rondlopen en bandjes laten controleren en op het gebruik vam alcohol.
Achter de bar heeft bijna geen zin, want dan halen oudere personen wel wat.

26-2-2019 0:44

49 Strengere controles 25-2-2019 23:22

50 Handhaven en ook voor de jeugd onder de 18 leuke alcoholvrije feesten organiseren 25-2-2019 23:19

51 Handhaven wet 25-2-2019 22:33

52 Geen uitzonderingen maken 25-2-2019 21:26

53 jongeren in de gaten houden en geen drank meer verkopen wanneer te zien is dat iemand te
veel heeft gehad

25-2-2019 21:18

54 Beter controleren 25-2-2019 20:47

55 Ja 25-2-2019 20:25

56 Geen alchohol schenken aan minder jarige / strenge controle 25-2-2019 20:15

57 Die kunnen niet controleren of er werkelijk niets door minderjarige gedronken wordt. En niet
binnenlaten veroorzaakt in de leeftijd 17 en 18 gesplitste vrienden groepen en meer
onveiligheid op straat

25-2-2019 19:49

58 Controleren 25-2-2019 19:49

59 Strengere controle en normale sluitingstijden (uiterlijk 2 uur( 25-2-2019 19:35

60 Onder de 18 niet binnen 25-2-2019 19:33

61 Verbod naleving 25-2-2019 19:19

62 Beter controleren op leeftijd 25-2-2019 19:17

63 Opletten op toestand jongeren 25-2-2019 18:52

64 Deurcontrole verbeteren met tastbare id kaarten 25-2-2019 18:49

65 Alcoholvrije party's, meer alcoholvrije cocktails, wijn, bier in assortiment aanbieden 25-2-2019 18:40

66 Strenge controle. Maar dan gaat de horecazaak failliet 25-2-2019 18:32

67 Zich aan de wet houden zonder toepassing van 'artikel 5' 25-2-2019 18:17

68 Opletten op leeftijd/bandjes 25-2-2019 17:57

69 Minder schenken aan minderjatigen 25-2-2019 17:49

70 Geen alcohol schenken èn zorgen dat er ook frisfeesten zijn 25-2-2019 17:44

71 Een goed beleid 25-2-2019 17:24

72 Toezicht houden en niet promoten van alcohol 25-2-2019 17:16

73 Jongeren onder de 18 niet binnen laten 25-2-2019 17:02

74 weinig, ze sturen wel iemand anders naar de bar 25-2-2019 16:50

75 Goed opletten en de regels naleven 25-2-2019 16:44

76 Onder 18 geen drank verkopen, beter controleren op ID 25-2-2019 14:31

77 Vanaf 16 jaar jeugd toelaten zijn zelf verantwoordelijk 25-2-2019 14:02

78 niet meer schenken aan jeugd 25-2-2019 13:38

79 Letten op de leeftijd kinderen 25-2-2019 13:35

80 ok 25-2-2019 11:25

81 controle op uitgifte alcohol aan minderjarigen 25-2-2019 8:47

82 Geen alcohol schenken aan minder jarigen 23-2-2019 11:18

83 Controle op leeftijd 22-2-2019 23:21
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84 Controleren op leeftijd 22-2-2019 15:58

85 Personeel goed inlichten en polsbandjes 22-2-2019 14:24

86 Naleven regelgeving 22-2-2019 13:58

87 Een duidelijk beleid, handhaven en uitleg 22-2-2019 12:41

88 Controle 22-2-2019 11:10

89 Geen alcohol geven 22-2-2019 7:45

90 Controle 21-2-2019 22:46

91 Verbieden 21-2-2019 20:54

92 kroegen open vanaf 16 jaar 21-2-2019 11:12

93 Altijd check op leeftijd 20-2-2019 19:45

94 strikter naleven 19-2-2019 16:25

95 Bewust letten op gebruik en tijdig stoppen met schenken. 19-2-2019 14:02

96 Dezelfde lijn trekken als sportkantines 19-2-2019 7:08

97 18+ entree, strenger controleren op ID’s die van oudere broers/zussen zijn 18-2-2019 22:24

98 Naleving vd wet 18-2-2019 22:16

99 Niks meer geven als er teveel is genuttigd 18-2-2019 21:33

100 Strikt beleid uitvoeren 18-2-2019 21:05

101 Niet schenken aan minderjarige 18-2-2019 18:47

102 20 18-2-2019 18:19

103 Consequent zijn/blijven 17-2-2019 12:36

104 oplettend 17-2-2019 9:06

105 Duidelijk zijn over niet schenken, geen acties, sluitingstijd handhaven en zeker niet verruimen 16-2-2019 4:59

106 Naleven alcoholverbod, handhaving 16-2-2019 0:45

107 controle 16-2-2019 0:41

108 Zeker invloed, er wordt op erg veel plekken onder de 18 drank ingeschonken. Dit weet ik via
mijn dochter

15-2-2019 19:17

109 Geen verkoop aan minderjarigen 15-2-2019 18:12

110 Regels naleven, dus controle 15-2-2019 17:33

111 Duidelijk borden met de regels en evt controle aan de deur. Alleen zinvol als er een 18- verbod
is

15-2-2019 16:54

112 Controle id, leeftijd handhaven 15-2-2019 13:48

113 Controle 15-2-2019 12:21

114 nul absoluut aanhouden en direct aanhouden bij identiteitfraude 15-2-2019 10:35

115 Denken waar ze mee bezig zijn; b.v Carnaval en Kermis al dat bierkanten is niet bepaalt het
voorbeeld

15-2-2019 10:06

116 geen alcohol verkopen aan jongeren tot 21 jaar (ook al ligt de grens bij 18) en hier streng op
controleren

15-2-2019 8:53

117 Controleren ID 15-2-2019 1:51

118 Creatiever zijn met alternatieve alcoholvrije activiteiten 15-2-2019 0:14

119 Oplettenheid 14-2-2019 23:37

120 Controleren op problematisch alcoholgebruik 14-2-2019 22:28

121 controle en geen happy hour met goedkope flugel of zo 14-2-2019 22:05

122 Niet schenken goede controle 14-2-2019 21:55

123 Strenge controle 14-2-2019 21:23

124 Leeftijdscontrole 14-2-2019 20:13
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125 Geen shotjes verkoop 14-2-2019 20:11

126 Beleid uitvoeren 14-2-2019 20:09

127 frisavonden organiseren (met optredens) voor jeugd 15-18 14-2-2019 19:34

128 handhaven van leeftijdsgrens 14-2-2019 19:32

129 Polsbandjes 14-2-2019 19:23

130 Ze krijgen toch bier als ze dat echt willen, is niet moeilijk en elk pilsje is toch inkomsten 14-2-2019 19:13

131 Geen sterke drank schenken, geen shotjes, toezichthouders 14-2-2019 19:01

132 Beter controleren 14-2-2019 19:00

133 Ja 14-2-2019 18:58

134 Geen drank schenken aan 18-minners 14-2-2019 18:52

135 Geen alcohol geven aan minderjarigen 14-2-2019 18:51

136 Meer controle...als ik zie hoe er gecontroleerd word in Asten op de leeftijd van jongeren. Dit is
gewoon nog nooit gebeurd. 6 jaar geleden was ik 15 en werd er door geeneen horeca
gecontroleerd

14-2-2019 18:47

137 Aan de regels houden 14-2-2019 18:31

138 Controles uitvoeren, maar is al goed 14-2-2019 15:34

139 Wet handhaven 14-2-2019 15:24

# GEMEENTE DATUM

1 Handhaving 21-3-2019 18:04

2 handhaven 19-3-2019 15:09

3 Toezicht houden tijdens feesten en evenementen 17-3-2019 13:22

4 Strenger optreden tegen in gebreke blijvende horeca ed 16-3-2019 8:14

5 Coördinatie, voorlichting en handhaving 15-3-2019 19:36

6 beleid aanpassen/ en controlerende rol 15-3-2019 14:25

7 Handhaving op afspraken 9-3-2019 13:58

8 Drank met lage alcoholische waarde toestaan aan jongeren van 16-18 8-3-2019 10:32

9 Voorlichten en Handhaven 7-3-2019 18:51

10 Handhaving 7-3-2019 18:42

11 Betere handhaving, meer controle ism de politie, het niet houden bij alleen een waarschuwing
want dat helpt toch niet

7-3-2019 15:50

12 Niks 7-3-2019 14:00

13 Controle 7-3-2019 0:15

14 (Politie) handhaven in Horace en kantine 6-3-2019 23:47

15 Verbinden partijen, helder en consequent beleid én handhaving, 6-3-2019 22:18

16 Meer controle 6-3-2019 20:57

17 Beperkt 6-3-2019 19:22

18 Voorlichting 6-3-2019 18:40

19 handhaven! 6-3-2019 18:37

20 Ruimte creëren waar de jeugd naar toe kan tussen 16 en 18 6-3-2019 14:51

21 Terug naar 16 en werk met bandjes 6-3-2019 14:46

22 Politie moet goede bevoegdheden krijgen en serieuze straffen mogen uitdelen: denk aan
minimale boetes van € 250 per overtreding

1-3-2019 18:55

23 Geen vergunningen voor horeca die regels overtreden. Geen vergunningen voor evenementen
waar jeugd tot alcohol drinken wordt aangespoord (biercantus). Sportkantines/ verenigingen
hard aanpakken die wet overtreden. Geen subsidies voor verenigingen die activiteiten
organiseren waar drankspelletjes (cantus, bierpong etc) een rol spelen. Op dagen dat jeugd
speelt, geen alcohol laten schenken.

28-2-2019 19:36
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24 Controle horeca 28-2-2019 18:11

25 boa's 28-2-2019 15:24

26 horeca cafe`s niet langer open houden dan 1 uur en handhaven 27-2-2019 20:58

27 Informatie aanbieden 27-2-2019 20:20

28 Horeca controle 27-2-2019 20:00

29 Meldpunt misbruik alcohol 27-2-2019 14:25

30 Openingstijden horeca VERKORTEN in plaats van verlengen 27-2-2019 10:38

31 toezien op naleving en organiseren van voorlichtingsavconden alcohol en jongeren 27-2-2019 9:21

32 Meer legitimatie controleren 27-2-2019 7:24

33 Voorlichting en afstemming met scholen en horeca 26-2-2019 23:42

34 Meer controleren op id 26-2-2019 22:56

35 Alcoholvrije evenementen organiseren 26-2-2019 21:38

36 Toegangscontrole/ toezicht horeca 26-2-2019 20:22

37 Voorlichting 26-2-2019 18:38

38 Voorlichting 26-2-2019 11:02

39 Handhaving, voorlichting 26-2-2019 10:46

40 Helemaal niks, is alleen maar tijdverspilling 26-2-2019 8:09

41 Minder streng zijn 26-2-2019 7:11

42 Subsidiëren van campagnes voor bijvoorbeeld scholen 25-2-2019 23:22

43 Handhaven 25-2-2019 23:19

44 Regelgeving naleven, controlerende taak 25-2-2019 22:33

45 ? 25-2-2019 21:26

46 politie inzetten om de openbare orde te behouden 25-2-2019 21:18

47 Niks 25-2-2019 20:47

48 Soms 25-2-2019 20:25

49 Controleren op openbare weg 25-2-2019 20:15

50 Voorlichting 25-2-2019 19:49

51 Voorlichting 25-2-2019 19:49

52 - 25-2-2019 19:33

53 Voorlichting 25-2-2019 19:19

54 Controles uitvoeren 25-2-2019 19:17

55 Geen 25-2-2019 18:52

56 - 25-2-2019 18:49

57 Controle, kinderen en ouders informeren, aanspreken, beboeten 25-2-2019 18:40

58 Controleren door middel van Drank en Horecawet boa's 25-2-2019 18:32

59 Gezamenlijke handhaving, voorlichting 25-2-2019 18:17

60 ? 25-2-2019 17:49

61 Ondersteunende functie, informatie voor ouders (veel mensen weten niet waarom de grens van
16 naar 18 is gegaan, daar mag meer over gecommuniceerd worden.

25-2-2019 17:44

62 Een goede samenwerking met alle partijen 25-2-2019 17:24

63 Voorlichting en toezicht 25-2-2019 17:16

64 Iets organiseren voor de jeugd 25-2-2019 17:02

65 Kroegen tijdig sluiten en niet NOG later! 25-2-2019 16:50

66 Voorlichtingen (ook voor ouders) 25-2-2019 16:44
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67 Voorlichting geven, andere opties voor jongeren bedenken 25-2-2019 14:31

68 Politie/Halt voldoende inschakelen 25-2-2019 14:02

69 overbodig 25-2-2019 11:25

70 handhaving ook bij evenementen 25-2-2019 8:47

71 Handhaven en evt overtreders beboeten. 23-2-2019 11:18

72 Horeca controleren 22-2-2019 15:58

73 Middelen geven om met name kantines capabele medewerkers achter de bar te zetten. Ouders
en scholeb aan spreken of middelen geven om goede voorlichting geven

22-2-2019 14:24

74 Toezien op naleveving regelgeving horeca 22-2-2019 13:58

75 Een duidelijk beleid, goed handhaven veel uitleg 22-2-2019 12:41

76 Handhaving 22-2-2019 11:10

77 Handhaving 21-2-2019 22:46

78 Voorlichting 21-2-2019 20:54

79 wet aanpassen dat kroegen open mogen voor onder de 18 21-2-2019 11:12

80 Voorlichting bij ophalen rijbewijs 20-2-2019 19:45

81 meer handhaving 19-2-2019 16:25

82 Algemene voorlichting 19-2-2019 14:02

83 Horeca naleven 19-2-2019 7:08

84 Inzet Boa’s / controleurs 18-2-2019 22:24

85 Naleving vd wet 18-2-2019 22:16

86 Voorlichting 18-2-2019 21:33

87 Non-alcohol evenementen organiseren, bijeenkomstruimten faciliteren voor <18 18-2-2019 21:05

88 Handhaven 18-2-2019 18:47

89 20 18-2-2019 18:19

90 Strengere regels 17-2-2019 12:36

91 handhaving 17-2-2019 9:06

92 Voorlichting 16-2-2019 4:59

93 Gezondheidsbeleid 16-2-2019 0:45

94 handhaving 16-2-2019 0:41

95 een goede bijdrage 15-2-2019 19:17

96 Weet niet 15-2-2019 18:12

97 Controle in het openbaar gebied op dronkenschap 15-2-2019 17:33

98 Controleren en kinderen/ouders beboeten. Niet de horeca 15-2-2019 16:54

99 Controle, beleid 15-2-2019 12:21

100 HANDHAVEN ook op straat en in sportkantines e.d.!!!!! 15-2-2019 10:35

101 Handhaven, voorlichting, en vergunning afgifte voor horeca activiteiten beter afwegen 15-2-2019 10:06

102 panflets geven aan de jeugd 15-2-2019 8:53

103 Controleren Horeca 15-2-2019 1:51

104 Prijs instellen voor het beste creatieve evenement, meer handhaving 15-2-2019 0:14

105 Voorlichting 14-2-2019 23:37

106 Voorlichting 14-2-2019 23:36

107 Meer aandacht besteden aan drugsproblematiek 14-2-2019 22:28

108 voorlichting en handhaven 14-2-2019 22:05

109 Controleren 14-2-2019 21:55
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110 Toezicht horeca 14-2-2019 21:23

111 Niets, taak van politie. 14-2-2019 20:13

112 Handhaven 14-2-2019 20:11

113 Voorlichting en handhaven 14-2-2019 20:09

114 handhaven en controles van horeca. Bierevenementen verbieden zoals biercantus, controles in
horeca.

14-2-2019 19:34

115 Gunstigheid van handhaving regelen voor horeca en scholen 14-2-2019 19:32

116 Niks 14-2-2019 19:23

117 Voorlichting 14-2-2019 19:13

118 In gesprek gaan met jongeren 14-2-2019 19:01

119 Betere voorlichting geven 14-2-2019 19:00

120 Nee 14-2-2019 18:58

121 Voorlichting en handhaving 14-2-2019 18:52

122 Goede alternatieven activiteiten organiseren voor minderjarigen 14-2-2019 18:51

123 Mwa...niet zoveel invloed 14-2-2019 18:47

124 Informatie bijeenkomsten 14-2-2019 18:31

125 Niks 14-2-2019 15:34

126 Zorgen dat ouders en horeca wet handhaven, zelf nadenken bij verlenen van vergunningen
(biercantus in de ochtend) welk signaal je daarmee afgeeft

14-2-2019 15:24

# SPORTKANTINES DATUM

1 Geen alcohol bij jeugdevenementen 21-3-2019 18:04

2 goede controle 19-3-2019 15:09

3 Bier onder de 18 wel, geen sterke drank 17-3-2019 13:22

4 Bij junioren wedstrijden alcoholverbod, ook voor ouders. 16-3-2019 8:14

5 Feestelijke alternatieven + toezicht 15-3-2019 19:36

6 handhaving beleid 15-3-2019 14:25

7 Beleid toepassen en controles 9-3-2019 13:58

8 Houden aan de leeftijdsgrens 8-3-2019 8:12

9 Handhaven en alternatieven aanbieden 7-3-2019 18:51

10 Geen alcohol schenken 7-3-2019 18:42

11 Ook streng toezicht 7-3-2019 15:50

12 Niks 7-3-2019 14:00

13 Beleid voeren en handhaven 7-3-2019 6:50

14 Controle 7-3-2019 0:15

15 Niet schenken aan minderjarigen 6-3-2019 23:47

16 Naleving en duidelijke normstelling: one strike, month out 6-3-2019 22:18

17 Bijna niet te controleren 6-3-2019 20:57

18 Niet schenken op tijden dat er jeugd komt 6-3-2019 19:22

19 Alcohol vrij 6-3-2019 18:40

20 geen drank meegeven aan jongeren onder de 18 6-3-2019 18:37

21 Geen alcohol schenken 6-3-2019 14:51

22 Terug naar 16 en werk met bandjes 6-3-2019 14:46

23 Communicatie 6-3-2019 14:21

24 ja 3-3-2019 12:35

25 heel goed en consequent op leeftijd controleren 1-3-2019 18:55
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26 Zie hierboven. Zuinig schenken. Niet als er jeugd speelt, schenken. Geen activiteiten
organiseren die om drank gaan.

28-2-2019 19:36

27 Strikte regels hanteren 28-2-2019 18:11

28 er is hier helemaal geen controle 28-2-2019 15:24

29 geen alcohol schenken 27-2-2019 20:58

30 Niet verkopen 27-2-2019 20:20

31 Id controle 27-2-2019 20:00

32 Geen alcohol 27-2-2019 14:25

33 Controle op leeftijd 27-2-2019 10:38

34 geen alcohol op zaterdag voor 17.00 uur. 27-2-2019 9:21

35 Ook meer controleren 27-2-2019 7:24

36 Controle leeftijd en geen alcohol schenken gedurende jeugdwedstrijden. 26-2-2019 23:42

37 Niet schenken tijdens wedstrijden van jeugd 26-2-2019 22:56

38 Geen alcohol 26-2-2019 21:38

39 Toezich 26-2-2019 20:22

40 Naleving wetgeving 26-2-2019 18:38

41 Lijsten met namen en leeftijd bijhouden 26-2-2019 16:00

42 Voorlichting, geen alcohol schenken 26-2-2019 11:02

43 Geen alcohol schenken op jeugdwedstrijddagen 26-2-2019 10:46

44 Helemaal niks 26-2-2019 8:09

45 Controleren 26-2-2019 7:11

46 ID 26-2-2019 0:55

47 Controles 25-2-2019 23:22

48 Handhaven 25-2-2019 23:19

49 Handhaven wet, liefst alcoholvrij. Sport en alcohol horen niet bij elkaar 25-2-2019 22:33

50 Handhaven 25-2-2019 21:26

51 hetzelfde als horeca 25-2-2019 21:18

52 Beter controleren 25-2-2019 20:47

53 Soms 25-2-2019 20:25

54 Geen alchohol schenken aan minder jarige 25-2-2019 20:15

55 Zie horeca 25-2-2019 19:49

56 Niet geven 25-2-2019 19:49

57 Strengere controle 25-2-2019 19:35

58 - 25-2-2019 19:33

59 Verbod naleving 25-2-2019 19:19

60 Geen alcohol schenken bij jeugdteams 25-2-2019 19:17

61 Opletten op toestand jongeren 25-2-2019 18:52

62 Geen alcohol verkopen in de kantines 25-2-2019 18:49

63 Geen alcohol schenken. Alcoholvrij 25-2-2019 18:40

64 Sttenge controle 25-2-2019 18:32

65 In het bijzijn van <16/18 de tap dichthouden. 25-2-2019 18:17

66 Opletten op leeftijd 25-2-2019 17:57

67 Minder schenken aan minderjarigen 25-2-2019 17:49
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68 Geen alcohol schenken aan minderjarigen en boodschap dat sport en alcohol geen logische
combi is.

25-2-2019 17:44

69 Een goed beleid 25-2-2019 17:24

70 Het goede voorbeeld geven 25-2-2019 17:16

71 Verbod op alcohol 25-2-2019 17:02

72 Toezien op leeftijd 25-2-2019 16:50

73 Geen alcohol schenken aan jongeren 25-2-2019 16:44

74 ID beter controleren 25-2-2019 14:31

75 Zelf het goede voorbeeld geven (bv overdag geen alcohol) 25-2-2019 14:02

76 alcohol weren 25-2-2019 13:38

77 ok 25-2-2019 11:25

78 geen alcohol aan jeugd schenken 25-2-2019 8:47

79 Zelde als horeca in mijn ogen 23-2-2019 11:18

80 Geen alcohol schenken op zaterdag bij jeugdactiviteiten 22-2-2019 23:21

81 Capabele barmedewerkers 22-2-2019 14:24

82 Naleving regelgeving 22-2-2019 13:58

83 Beleid met handhaven en uitleg 22-2-2019 12:41

84 Controle en handhaving 22-2-2019 11:10

85 Geen alcohol geven 22-2-2019 7:45

86 Voorbeeld 21-2-2019 22:46

87 Verbieden 21-2-2019 20:54

88 niet te nauw kijken 21-2-2019 11:12

89 Altijd check op leeftijd 20-2-2019 19:45

90 eerder dichtgaan 19-2-2019 16:25

91 Sport moet op 1 staan en niet drinken verheerlijken. 19-2-2019 14:02

92 Zie horeca 19-2-2019 7:08

93 Sociale controle 18-2-2019 22:24

94 Naleving vd wet 18-2-2019 22:16

95 Niet schenken 18-2-2019 21:33

96 Strikt beleid 18-2-2019 21:05

97 Niet schenken aan minder jarige 18-2-2019 18:47

98 10 18-2-2019 18:19

99 Geen alcohol 17-2-2019 12:36

100 oplettend 17-2-2019 9:06

101 Zie horeca 16-2-2019 4:59

102 Niet schenken aan minderjarigen 16-2-2019 0:45

103 controle 16-2-2019 0:41

104 Geen 15-2-2019 19:17

105 Geen alcohol verkopen 15-2-2019 18:12

106 Naleven regels, geen promotie of activiteiten gericht op alcohol drinken 15-2-2019 17:33

107 Heel moeilijk omdat hier een 18- verbod onmogelijk is 15-2-2019 16:54

108 Controle id, leeftijd handhaven 15-2-2019 13:48

109 Controle 15-2-2019 12:21

110 NUL absoluut aanhouden 15-2-2019 10:35
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111 Gedragsregels omtrent hoeveel en tot hoe laat er alcohol wordt genuttigd 15-2-2019 10:06

112 geen alcohol verkopen aan jongeren tot 21 jaar (ook al ligt de grens bij 18) en hier streng op
controleren

15-2-2019 8:53

113 Tegengaan drankcultuur/derde helft 15-2-2019 1:51

114 meer creatieve, gezonde sportieve activiteiten, passend bij doelstelling sportvereniging 15-2-2019 0:14

115 Na 17.00 uur pas alcohol 14-2-2019 23:37

116 Geen alcohol 14-2-2019 23:36

117 geen alcohol bij jeugdactiviteiten en controle 14-2-2019 22:05

118 Niet schenken goede controle 14-2-2019 21:55

119 Geen alcohol 14-2-2019 21:23

120 Leeftijdscontrole 14-2-2019 20:13

121 Geen sterke drank verkoop 14-2-2019 20:11

122 Voorlichting 14-2-2019 20:09

123 algeheel alcoholverbod overdag 14-2-2019 19:34

124 Handhaven van regels 14-2-2019 19:32

125 Polsbansjes 14-2-2019 19:23

126 Of ze zich houden aan onder 18 NIX ik betwijfel het elk pilsje is toch inkomsten 14-2-2019 19:13

127 Niet te lang open na de wedstrijd. Sport en alcohol verslechterd prestaties 14-2-2019 19:01

128 Leeftijd controleren 14-2-2019 19:00

129 Ja 14-2-2019 18:58

130 Geen drank schenken aan 18-minners 14-2-2019 18:52

131 Geen alcohol geven aan minderjarigen 14-2-2019 18:51

132 Hebben veel invloed denk ik. 14-2-2019 18:47

133 Geen alcohol schenken 14-2-2019 18:31

134 Geen alcohol schenken onder de 18 14-2-2019 15:34

135 Geen alcohol overdag bij jeugdcompetities, activiteiten 14-2-2019 15:24

# ANDERS, NAMELIJK DATUM

1 Betrekken jongeren 15-3-2019 19:36

2 Elkaar aanspreken 9-3-2019 13:58

3 handhaven 7-3-2019 7:03

4 Ondersteunende en consequente handhaving en controle, ook bij evenementen 6-3-2019 22:18

5 wet voor verlaging van leeftijd 6-3-2019 21:42

6 Terug naar 16, werk met bandjes & focus op drugsgebruik 6-3-2019 14:46

7 ouders 3-3-2019 12:35

8 gemeente moet ipv. sluitingstijd op 03:00 uur stellen, de sluitingstijd op 01:00 uur zetten. Dan is
er de kans dat jongeren op maandagmorgen nog enigszins aanspreekbaar/ wakker/
verantwoordelijk zijn.

1-3-2019 18:55

9 Ga drugsgebruik tegen, want dat doen ze nu wel 28-2-2019 22:27

10 Goed onderzoek doen (gemeente is in ‘the lead’) en integraal aanpakken. 28-2-2019 19:36

11 ID 26-2-2019 0:55

12 Blijven communiceren over het belang om geen alcohol te grbruiken ondee de 18. Veel ouders
zeggen, wij hebben vroeger ook gedronken, maar toen hadden we nog niet de kennis van nu.
Ik vind het ook belangrijk dat er uitgedragen wordt, dat je niet persé alcohol nodighebt om een
leuk feest te hebben. Daarom zou ik het goed vinden als er geïnvesteerd wordt in leuke, hippe
alcoholvrije feesten voor de jeugd onder 18.

25-2-2019 23:19

13 vrienden, elkaar niet opstoken 25-2-2019 21:18
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14 Vrienden 25-2-2019 20:25

15 - 25-2-2019 19:33

16 Geen vermindering 22-2-2019 0:03

17 Ik ben het niet eens metde nieuwe regel ze hadden de sterke drank moeten verbieden de
kinderen kunnen nu nergens heen wij hadden vroeger zon mooie tijd in die leeftijdsfase

19-2-2019 16:26

18 Bewustwording bevirderen 18-2-2019 22:16

19 hoeft niet 18-2-2019 21:38

20 Niet bemoeien 18-2-2019 17:45

21 Nvt 16-2-2019 16:27

22 Politie: controle id en leeftijd handhandhaven gaven 15-2-2019 13:48

23 politie vaker controleren op jeugd met alcohol den hen een bekeuring geven 15-2-2019 8:53

24 AlocholReclame beperken voor sportverenigingen, feiten alcoholgebruik publiceren 15-2-2019 0:14

25 Nvt 14-2-2019 22:28

26 Laat het toch is los dat er vermindering moet komen, hoe meer we het verbieden hoe
interessanter dat het wordt , was vroeger al en is nu zeker niet anders

14-2-2019 21:30

27 Delen kennis en of ervaringen 14-2-2019 20:09

28 sportscholen stimuleren jeugdavonden te houden 14-2-2019 19:34

29 Nu ze zo streng op alcohol controleren , gaan ze nog meer drinken. Het is altijd interessant als
je iets niet mag. Openheid!

14-2-2019 19:01

30 alcoholverbod werkt averechts drugs onder jeugd is gigantisch toegenomen 14-2-2019 16:51
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Q11 Hebt u nog suggesties of opmerkingen om het alcoholgebruik
onder jongeren te beperken?

Answered: 105 Skipped: 146

# REACTIES DATUM

1 Nee 21-3-2019 18:04

2 Handhaven en zichtbare controle helpt het beste. 19-3-2019 15:10

3 Daadkracht en lange adem 15-3-2019 19:37

4 zoals gezegd leeftijd bier/wijn naar 16 en sterke drank naar 21. 15-3-2019 14:26

5 Voorlichting handhaving en controles niet alleeen door politie maar ook door burgercomitees 9-3-2019 13:59

6 Blijven praten en drank met lage alcoholische waarde toestaan aan jongeren van 16-18 jaar. 8-3-2019 10:32

7 Nee. 8-3-2019 8:13

8 Het valt me op dat er een tweedeling ontstaat; de ouders (en daardoor kinderen) die het
probleem niet zien (inclusief horeca e.d) en alles toestaan en de ouders die het niettoestaan; dit
is erg lastig voor de tweede groep en kinderen die daardoor groepsdruk ervaren.

7-3-2019 18:54

9 Gewoon goede controle en het niet bij een waarschuwing houden maar ook echt ingrijpen 7-3-2019 15:50

10 Nee, lekker laten zoals het is. Iedereen weet de bijwerkingen, dus het is een eigen keuze 7-3-2019 14:00

11 Organiseer meer voor jeugd onder de 18.. 7-3-2019 12:28

12 handhaven 7-3-2019 7:03

13 Door te verbieden wordt het juist interessant. Leer uw kind wat de effecten en gevolgen zijn ipv
vrijgeven vanaf 18...

7-3-2019 0:17

14 Gaan voor nul gebruik onder de 18. Nooit 'goedpraten' 6-3-2019 23:48

15 Regionale afstemming en samenwerking mbt voorlichting, educatie en handhaving. Kies voor
keurmerk celebrate safe voor evenementen. En anders geen vergunningverlening.

6-3-2019 22:19

16 Het is me opgevallen dat ik dit jaar met de carnaval veel jongeren vanaf 14 met alcohol en
sterke drank heb zien lopen

6-3-2019 20:58

17 Veel meer beleid en stimuleren van verstandig mee omgaan ipv hard verbod zoals nu het geval
is. Dan drinken ze toch en kijkt er niemand mee.

6-3-2019 19:24

18 Nee 6-3-2019 18:40

19 Jeugd drinkt thuis in . Ouders zijn niet thuis dus geen toezicht. Ik denk dat je het niet kunt
voorkomen dat de jeugd drinkt . Maar altijd met ze in gesprek blijven

6-3-2019 14:53

20 Ben eerlijk, duidelijk. Terug naar 16, werk met bandjes, focus op drugsgebruik & spam niet zo
Facebook door het bericht er enkele keren per dag op te zetten met carnaval!!

6-3-2019 14:47

21 Controleren 6-3-2019 14:26

22 Niet teveel verbieden. Nee = ja 6-3-2019 14:21

23 meer controle vooral in horeca en op straat. 3-3-2019 12:36

24 zoals bij vraag 10 al aangegeven: horeca op tijd dicht. Openblijven tot 03: 00 of zoals in de stad
nog langen leidt tot meer .

1-3-2019 18:57

25 Sterke drank naar hogere leeftijd en bier wijn vanaf 16 28-2-2019 22:27

26 Ouders, neem je verantwoordelijkheid. Gemeente, zorg dat je stelling neemt en je beleid
afstemt op zo min mogelijk alcoholgebruik. Evenementen, vergunningen, subsidies,handhaving
etc.

28-2-2019 19:38

27 cafe`s op tijd sluiten. Voorlichting en optreden bij alcoholmisbruik 27-2-2019 20:59

28 nee. 27-2-2019 14:25
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29 Er wordt nu gepraat over het verlengen van de openingstijden van de horeca. Als de gemeente
nu eens begint met het terug brengen van de sluitingstijd tot één uur, dan ligt de jeugd
tenminste op een redelijke tijd in bed en zitten ze niet met een duffe kop te slapen op school of
op het werk.

27-2-2019 10:47

30 Bied de jongeren een alternatief bij een groot evenement. Dit kost de gemeenschap geld maar
je hebt de jongeren ook wat te bieden en er is toezicht. Kom dan niet met bv. een clown
aanzetten maar specifiek een goede DJ of iets dergelijks voor de doelgroep waarover we het
hebben.

27-2-2019 9:23

31 Niet te streng zijjn maar de jeugd goed uitleggen wat het allemaal met je doet. En laat ze maar
wat drinken onder toezicht van de ouders

27-2-2019 7:25

32 Proberen ouders te doordringen van gevaren van alcohol bij jongeren. Cultuur doorbreken van
dat het allemaal maar moet kunnen omdat ouders vroeger zelf ook hebben gedronken. Als je
de ouders niet mee krijgt, wordt het een lastig verhaal.

26-2-2019 23:45

33 Supermarkten ook niet aan ouders met kinderen verkopen 26-2-2019 22:56

34 goedkoper bier 26-2-2019 11:44

35 Informatie geven die aansluit bij belevingswereld van jongeren, en vooral onomwonden de
gevolgen laten zien.

26-2-2019 11:03

36 Niet zo veel moeite doen, hoe meer je het verbiedt hoe spannender het wordt om toch te
drinken. Daardoor wordt het alleen maar leuker voor minderjarigen 

26-2-2019 8:10

37 Als de gemeente niet zo streng is gaan jeugd minder drinken doordat alles verboden wordt
doet de jeugd het toch

26-2-2019 7:11

38 Minder grote evenementen feestjes in Asten, is elk weekend raak...manege, toff, hoek spel
zonde grenzen, kermis markt, maak een spellen café in Asten....zuipen wordt opgedwongen...

26-2-2019 0:57

39 Zorg dat er nog uitgaans gelegenheden blijven voor jongeren onder de 18. Anders wordt er
thuis gedronken, hierbij komt vaak sterke drank aan de pas.

26-2-2019 0:45

40 Het gesprek aan gaan is erg belangrijk. Ik denk dat het niet te voorkomen is om het
drankgebruik onder de jeugd uit te bannen. Wat van belang is dat zij zelf inzichtelijk hebben wat
de gevolgen zijn, hiernaar kunnen halen (door bijvoorbeeld aanpassen mate van gebruik).

25-2-2019 23:23

41 Voorlichting, alternatieven en handhaven 25-2-2019 23:19

42 Sluitingstijden horeca vervroegen 25-2-2019 22:34

43 bewustzijn creeeren dat het ernstig fout kan gaan maar dat een paar glaasjes geen kwaad
kunnen

25-2-2019 21:19

44 Het is een moeijke leeftijd. Ze willen sociaal contact met anderen die wellicht ouder zijn. Het is
lastig

25-2-2019 20:26

45 Niet te streng zijn, juist omdat het niet mag, gaan jongeren drinken 25-2-2019 20:15

46 Minder nadruk hierop leggen maar voorlichting blijven geven. 25-2-2019 19:51

47 Cultuur omslag bij ouders 25-2-2019 19:50

48 Stoppen met betuttelend gedrag. Voorlichten en verder pubers, pubers laten zijn 25-2-2019 18:53

49 Dit kan je plaatselijk niet beperken. Dit moet landelijk teruggedraaid worden naar 16. Nu is het
zo dat er in huis zuipfeesten zijn die niet gecontroleerd kunnen worden. In de kroegen is het
veiliger voor de jongeren door oplettend personeel

25-2-2019 18:34

50 Er leeft onder jongeren het idee dat een feest zonder alcohol niet leuk kan zijn. Daarnaast is het
'stoer' om te drinken. Ook (sluik)reclame aan banden leggen. Ik zie soms basisschoolleerlingen
op een omafiets met bavariakrat op het stuur................

25-2-2019 18:19

51 Allemaal niet zo krampachtig verbieden. Alles wat je ten strengste verbied, gaan ze uitproberen 25-2-2019 17:57

52 Niet verbieden want ze zoeken dan toch een stiekeme manier om toch veel te drinken. Of ze
zoeken het in pilletjes waarvan je aan de buitenkant niet ziet wat erin zit

25-2-2019 17:50

53 Ouders stimuleren afspraken te maken. Veel ouders hebben wel afspraak over roken maar niet
over alcohol.

25-2-2019 17:45

54 Geef de jeugd vertouwen en niet meteen straffen als het eens fout gaat. 25-2-2019 17:25

55 Bespreekbaar maken. Niet tolereren, allemaal dezelfde regels naleven, zodat mijn kinderen niet
als als enige als mietjes gezien worden.

25-2-2019 16:51

56 Nee 25-2-2019 16:44

36 / 41

Alcohol en jeugd



57 Zie vraag 1 25-2-2019 14:02

58 Landelijke tv spots 25-2-2019 13:39

59 alles wat verboden wordt maakt het alleen maar spannender om wel te doen. Laat ze een pilsje
drinken maar GEEN shotjes of sterke drank.

25-2-2019 11:26

60 Drempel verhogen; meer handhaven en duidelijk makem welke schadelijke gevolgen het heeft
voor minderjarigen. Zeker richting ouders!! Zij zien er vaak geen enkel gevaar in en kijken terug
hoe ze zelf waren op die leeftijd. Dat we inmiddels veel meer weten over de effecten van
alcohol, dat nemen ze niet mee. De sigaretten stonden vroeger ook op tafel, nu zie je ze
nergens meer!

23-2-2019 11:21

61 Nee 22-2-2019 23:21

62 Nee 22-2-2019 14:25

63 Nee 22-2-2019 12:42

64 Ik denk dat de verhoging van de leeftijd alleen maar averechts werkt. Je duwt het in de
anonimiteit en minder toezicht. De jeugd tussen 16 en 18 kan nergens meer heen. Dat is echt
een gemis

22-2-2019 7:46

65 Geldboete voor gebruiker en verstrekker 21-2-2019 22:47

66 Betrek ouders zoveel mogelijk, zijn van een andere generatie waarin andere wetten, visies
golden

21-2-2019 20:55

67 Zorg voor soepelere regels voor café's en kroegen want anders gaan ze thuis drinken en daar
gaat het er veel harder aan toe

21-2-2019 11:13

68 Mindset zo danig veranderen dat het een prestatie is om weinig te drinken en niet stoer om
teveel te heisen.

19-2-2019 14:05

69 Jongeren tussen 14 en 18 kunnen nergens terecht in Asten en vallen tussen wal en het schip.
Gros van met name 15 -16 jarige jongens drinkt bijna elk weekend. Kinderen hebben een
hangplek (jeugdsoos 2.0) nodig, bied hen deze, dan stopt het drinken in de schuur/chillroom
vanzelf

19-2-2019 7:17

70 Bewustworden 18-2-2019 22:16

71 sterke drank verbieden 18-2-2019 21:38

72 Ouders moeten zelf hun kinderen opvoeden en duidelijk zijn wat ze verwachten 18-2-2019 21:34

73 verbieden werkt niet, begeleiden en informeren werkt beter. 18-2-2019 18:22

74 Voorlichting over gevolgen 18-2-2019 18:20

75 Niet mee bemoeien, dan komt t wel goed 18-2-2019 17:46

76 Meer alcohol vrije dranken, promo dat drinken niet cool is, ect... 17-2-2019 12:37

77 alcohol is niet goed, maar beter dan drugs!! omdat drugs niet duur is en alcohol wel, en als ze
alcohol mogen wordt misschien de drugs minder

17-2-2019 9:09

78 Sluitingstijden niet verruimen. Tegengaan illegale café's 16-2-2019 5:01

79 Ervaringsdeskundigen inzetten om jongeren bewust te maken van de gevolgen 16-2-2019 0:46

80 Horeca’s goed controleren op drank inschenken onder de 18 jaar. Ook minimumleeftijd van
horeca’s verhogen naar 18 jaar bij entree

15-2-2019 19:17

81 Alcohol helemaal verbieden 15-2-2019 18:12

82 Het heeft tijd nodig. Vooral ouders moeten stoppen met vergelijken met vroeger en
consequenter zijn

15-2-2019 17:34

83 Heel streng handhaven 15-2-2019 10:35

84 IK zou al meteen dat bierkanten met Carnaval en Kermis afschaffen en geen vergunning meer
uit doen naar de horeca. Is gewoon geld verdienen. Sluitingstijden om 2 uur blijven houden.

15-2-2019 10:10

85 Positieve aandacht voor alcoholvrije acties 15-2-2019 0:25

86 Landelijk beleid dat supermarkten geen kratten of blikken bier mogen verkopen onder de prijs
van 20 euro de krat etc.

14-2-2019 23:39

87 / 14-2-2019 22:07

88 Horeca verbod op Flugelpartys en drankpakketten verloten en spelletjes als bierpong. 14-2-2019 22:07
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89 Terug naar 16 14-2-2019 21:30

90 Strengere wetgeving 14-2-2019 21:24

91 Organiseren van meer activiteiten voor hen 14-2-2019 20:11

92 betere controle 14-2-2019 19:47

93 Jongeren samen laten sporten en ontmoeten bij sportscholen. De sportschool als hippe
ontmoetingsplek ipv café. Dus deze openen in weekenden in de avonden, soort discozwemmen
voor pubers 2.0

14-2-2019 19:37

94 Informeren via social media of een applicatie voor jongeren met een spel waarin de regels zijn
in verwerkt. Denk eraan welke doelgroep je voor je hebt, zij zijn met deze media bezig.

14-2-2019 19:34

95 Maakt t toegankelijker , hoe meer je t verbied hoe meer het gedaan word 14-2-2019 19:23

96 NIX 18 leuk bedacht, maar in de praktijk werkt het toch heel anders, en wat je verbiedt dat
willen ze juist, zo is het nog altijd geweest

14-2-2019 19:15

97 Communicatie 14-2-2019 19:04

98 Nee 14-2-2019 19:00

99 Gewoon laten drinken, is hun eigen keus 14-2-2019 18:58

100 Handhaven van het beleid en controle van horeca: vooral bij festiviteiten zoals carnaval en
kermis

14-2-2019 18:53

101 Geef ook toelichting aan ouders dat hun alcoholgebruik invloed heeft op het alcoholgebruik van
hun kinderen.

14-2-2019 18:52

102 Ik denk ze in contact laten komen met waargebeurde verhalen. Dus 'slachtoffers' hun verhaal
laten vertellen.

14-2-2019 18:48

103 Laat ze eens werkelijk zien wat een verslaafde is voordat ze zelf gaan gebruiken, bv naar een
instelling

14-2-2019 18:33

104 alcohol is geen probleem laat het los onderzoek toont aan dat coma zuipen en drugsgebruik
sinds het verbod alleen maar toegenomen is

14-2-2019 16:54

105 Mensen bewust maken van goed voorbeeldgedrag. 14-2-2019 15:24
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