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INLEIDING 

Het vraagstuk 

Hoe kunnen we het uitgaanscentrum in Asten 

aantrekkelijker maken voor jongeren? 

We hebben voor dit vraagstuk gekozen omdat wij zelf vinden dat 

jongeren niet veel mogelijkheden hebben om uit te gaan in Asten. 

Dit komt mede doordat de leeftijdsgrens bij de meeste cafés 18+ is, 

de leeftijdsgrens is 18+ om te voorkomen dat jongeren onder de 18 

alcohol drinken (NIX18.nl). Deze bron hebben we gebruikt omdat er 

onder jongeren toch nog veel alcohol wordt gedronken en het voor 

cafés belangrijk is dat ze geen alcohol schenken aan jongeren 

omdat ze daarvoor een boete kunnen krijgen. We hebben ook voor 

dit vraagstuk gekozen omdat we benieuwd zijn naar wat er allemaal 

nodig is voor het opzetten van een uitgaansmogelijkheid, zo is er 

bijvoorbeeld een drank- en horecavergunning nodig (asten.nl). 

Deze bron gebruiken we om te laten zien dat er een heleboel zaken 

betrokken zijn met het opzetten van een uitgaansmogelijkheid. Ook 

Het Grote Uitgaansonderzoek (2016) onderzocht het uitgaanleven 

van mensen vanaf 15-jarigen, deze bron is relevant omdat we in 

dezelfde leeftijdscategorie onderzoek doen als Het Grote 

Uitgaansonderzoek.  

 

De relevantie: Ons onderzoek is relevant omdat rond de leeftijd van 

16 jaar bij jongeren de interesse komt om uit te gaan, wij waren 

benieuwd naar hoe tevreden jongerenzijn over de 

uitgaansgelegenheden die er nu zijn in Asten.  

 

De deelvragen 

- Wat trekt jongeren aan? 

- Wat zijn de mogelijke plekken voor een uitgaansgelegenheid? 
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- Wat vinden jongeren nu van de uitgaansgelegenheden in 

Asten? 

- Wat komt kijken bij het starten van een uitgaansgelegenheid? 

 

De probleemstelling  

Wij hebben voor dit vraagstuk gekozen omdat wij vinden dat 

jongeren weinig mogelijkheden hebben als ze in het weekend uit 

willen gaan, veel uitgaansmogelijkheden zijn 18+ en daarom 

kunnen jongeren niet uitgaan. 

De hypothese 

Een nieuwe uitgaansgelegenheid maken/opzetten voor jongeren. 

Door een nieuwe uitgaansgelegenheid wordt het centrum 

aantrekkelijker.  

Dit is onze hypothese omdat wij zelf natuurlijk ook jongeren zijn en 

dit is wat wij verwachten te zien uit de resultaten die uit de 

enquête.  

 

Het conceptueel model 

 

Aanwezigheid van een uit          Mate van aantrekkelijkheid 

uitgaansgelegenheid      centrum 

 

 

 

 

 

 



 4 

METHODE 

De methodes van onderzoek die we hebben gebruikt voor ons 

wetenschappelijk onderzoek zijn een enquête en een interview.  

 

De enquête  

We hebben jongeren een enquête laten beantwoorden over hoe ze 

het uitgaanscentrum in Asten vinden op dit moment. De enquête 

hebben we gemaakt via Survio.com, 

daarna hebben we deze gedeeld via social 

media zodat mensen van onze leeftijd deze 

kunnen invullen.  

55% van de mensen die onze enquête 

heeft ingevuld is een vrouw, 45% is een 

man.  

54% van de mensen die onze enquête heeft ingevuld is 16-17, 24% 

is 12-15 en 22% is 18+.  

Voorbeeldvraag enquête:  

 

 

 

 

 

 

 

Gaat u vaak op stap?

Ja, ieder weekend. Soms. Nee, nooit.

Geslacht

Vrouw Man

Leeftijd

12-15 jaar 16-17 jaar 18+ jaar
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De interviews 

We hebben voor ons onderzoek drie interviews afgenomen. We 

hebben Eric Sprangers geïnterviewd, hij is programmamanager van 

centrumontwikkeling bij Gemeente Asten. Ook hebben we Guus 

Knoops geïnterviewd, hij is voormalig eigenaar van de Kantine in 

Asten. Als laatste hebben we ook een ouder geïnterviewd, de 

moeder van Jill, Jacqueline Meulendijks.  

 

Voorbeeldvraag van het interview met Eric Sprangers: 

“Denkt u dat het nuttig is om nog een uitgaansgelegenheid toe te 

voegen in Asten? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?” 

“Ik vraag het me af, het is nooit verkeerd natuurlijk. Het is 

erg moeilijk om daar commercieel potentie in te zien. Ik vind 

dat jongeren zich beter kunnen aansluiten met de kroegen die 

er nu zijn.” 

 

Voorbeeldvraag van het interview met Guus Knoops: 

“Wat is de minimale leeftijd om hier naar binnen te mogen?” 

“We willen de leeftijd eigenlijk gewoon op 18+ houden, dat is 

ook de wetgeving en ook het makkelijkste met het schenken 

van alcohol. Het is af en toe wel moeilijk maar het is wel het 

beste.” 

 

Voorbeeldvraag van het interview met Jacqueline Meulendijks: 

“Gaan uw kinderen al op stap? Zo ja, waar?” 

“Ja, de oudste gaat in het weekend vaak naar kroegen in het 

weekend, waar verschilt vaak, soms in Someren of Asten 

maar ze gaat ook wel eens naar Eindhoven. De jongste gaat 

meestal naar vrienden thuis.” 
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RESULTATEN  

Resultaten van de enquête 

Uit de resultaten van de enquête 

die we hadden afgenomen bij 

jongeren bleek het dat zij 

vonden dat er te weinig 

uitgaansmogelijkheden zijn in 

Asten.  

 

 

We vroegen de jongeren welk 

cijfer (schaal: 1-10) ze de 

uitgaansgelegenheden in Asten 

zouden geven, het gemiddelde 

van die cijfers was een 5,6.  

 

 

 

Ook vonden de meeste jongeren 

die onze enquête ingevuld 

hebben dat een 

uitgaansgelegenheid vanaf 16 

jaar toegankelijk moet zijn.  

 

 

 

 

Vind u dat er genoeg 
uitgaansgelegenheden 

zijn in Asten?

Nee. Ja. Weet ik niet.

Vanaf welke leeftijd moet 
een uitgaansgelegenheid 

(bijv. een café) 
toegankelijk zijn?

16 17 15 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hoe tevreden bent u met 
de uitgaansgelegenheden 
die er nu zijn in Asten?

Cijfer



 7 

Resultaten van de interviews 

Resultaten interview met Eric Sprangers: 

De resultaten van het interview met Eric Sprangers waren dat hij 

twijfelde of het wel zin had om een nieuw uitgaansgelegenheid toe 

te voegen aan Asten, hij denkt dat jongeren zich beter kunnen 

aansluiten bij de cafés die er al zijn. Daar ontstaat echter een 

probleem omdat die cafés vaak een leeftijdsgrens hebben van 18 en 

jongeren dus niet naar binnen mogen. Wel zei hij dat hij denkt dat 

het niet overbodig is om een nieuwe uitgaansgelegenheid toe te 

voegen aan het centrum van Asten maar hij vindt het ook geen 

noodzaak. Ook weten we nu dat de gemeente niet heel veel bezig is 

met de uitgaansmogelijkheden voor jongeren in Asten.  

 

Resultaten interview met Guus Knoops: 

Uit het interview met Guus Knoops, de voormalige eigenaar van de 

Kantine, konden wij de conclusie trekken dat de cafés in Asten in 

het weekend vooral worden bezocht door vaste klanten, behalve 

wanneer er een evenement is dan worden de cafés drukker bezocht. 

Maar deze cafés worden dan niet bezocht per se bezocht door 

jongeren doordat de leeftijdsgrens dan vaak op 18 jaar is. Daardoor 

zitten jongeren in het weekend toch vaak bij iemand thuis en zijn er 

niet veel uitgaansmogelijkheden.  

 

Resultaten interview met Jacqueline Meulendijks: 

Uit het interview met Jacqueline Meulendijks is gebleken dat allebei 

haar kinderen graag weggaan. Ze mogen allebei alcohol drinken 

maar met mate. Wij concluderen hieruit dat ze voor de jongeren 

(onder de 18) wel gelegenheden buitens huis mist. Ook vindt ze dat 

mensen achter de bar een grens moeten trekken met het schenken 

van alcohol aan te zatte mensen. Hieruit volgen dan minder 

incidenten.   
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CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

Conclusie van de enquête 

Wij hebben op onze enquête veel resultaten gekregen. Wij 

concluderen uit die resultaten dat jongeren weldegelijk iets missen 

aan het uitgaansleven. Ten eerste vindt de ruime meerderheid dat 

de leeftijdsgrens om binnen te komen moet dalen naar 16 jaar. Ten 

tweede wordt het duidelijk dat er een gebrek is aan gelegenheden 

of dat er iets moet veranderen. Wel is eruit gekomen dat een ruim 

deel tevreden is met de veiligheid in Asten.  

 

Antwoord op de deelvragen 

- Wat trekt jongeren aan? 

Door middel van de resultaten van de enquête weten we dat 

jongeren geïnteresseerd zijn in een nieuwe 

uitgaansgelegenheid die toegankelijk is vanaf ongeveer 16 

jaar.  

- Wat zijn de mogelijke plekken voor een uitgaansgelegenheid? 

Door het interview met Eric Sprangers van Gemeente Asten 

weten we dat als er een uitgaansgelegenheid zou komen deze 

in het centrum zou moeten zijn.  

- Wat vinden jongeren nu van de uitgaansgelegenheden in 

Asten? 

We hebben in de enquête de vraag gesteld welk cijfer de 

jongeren de uitgaansgelegenheden zouden geven, hier kwam 

een 5,6 uit. Dat is natuurlijk erg laag dus wij vinden dat er 

nog zeker wat kan verbeteren.  

- Wat komt kijken bij het starten van een uitgaansgelegenheid? 

In het interview met Guus Knoops zijn we te weten gekomen 

dat er veel bij komt kijken bij het starten van een 

uitgaansgelegenheid, zo dus ook het kiezen van een 
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leeftijdsgrens waar veel cafés dan toch voor een leeftijdsgrens 

van 18 kiezen.  

 

Dit betekenen de resultaten voor de probleemstelling 

Onze probleemstelling is dat er weinig mogelijkheden zijn voor 

jongeren onder de 18 om op stap te gaan in Asten. We hebben 

hierover een enquête naar jongeren gestuurd met verscheidenen 

vragen. Er is voornamelijk naar voren gekomen dat het merendeel 

niet tevreden is over het uitgaansleven in Asten, door te weinig 

gelegenheden. We hebben daarbij ook een cijfer gevraagd daar 

komt gemiddeld een 5.6 uit. Dit is niet heel hoog. Een van onze 

vragen ging over de leeftijd, aangezien daar veel conflicten over 

zijn. Hierbij is er uitgekomen dat meer als drie kwart van de 

jongeren vindt dat de leeftijd voor de toegankelijkheid in de cafés 

vanaf de zestien jaar moet zijn.  

Wij concluderen hieruit dat de jongeren graag willen dat er iets gaat 

veranderen. Als het niet mogelijk is om een nieuwe gelegenheid op 

te richten, is het wenselijk dat er iets gaat veranderen bij de cafés 

die er al zijn. Ook is het een idee om meer evenementen te 

organiseren om het hart van Asten wat meer te laten leven en het 

aantrekkelijk te maken. Waardoor er meer interesse komt en 

kroegen meer winst kunnen draaien. Met daarop als gevolg dat er 

kan geïnvesteerd worden in de veiligheid en het moderniseren.  

 

Dit betekenen de resultaten voor de hypothese 

De hypothese die we hadden was: “Een nieuwe uitgaansgelegenheid 

maken/opzetten voor jongeren. Door een nieuwe 

uitgaansgelegenheid wordt het centrum aantrekkelijker.” Uit de 

enquête en uit de interviews kwamen verschillende resultaten, maar 

we kunnen zeggen dat de jongeren die de enquête hebben ingevuld 

en dat de mensen die we hebben geïnterviewd het eens zijn met de 

hypothese die we hadden. Door een nieuwe uitgaansgelegenheid 
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wordt het centrum voor jongeren zeker aantrekkelijker maar ook zei 

Eric Sprangers dat we toch beter aan konden sluiten bij de cafés die 

er al zijn, ook zei Guus Knoops dat de uitgaansgelegenheden niet 

ieder weekend helemaal vol zijn en dat er vooral vaste klanten 

komen. Als je kijkt naar de resultaten van de enquête kan je zeker 

zeggen dat onze hypothese klopt maar gelukkig hebben we kritische 

interviews gedaan waardoor we toch meer meningen te weten 

kwamen.  

 

De representativiteit van het onderzoek 

Wij vinden ons onderzoek zeer representatief, omdat we al onze 

doelgroepen hebben kunnen bereiken. We hebben Eric Sprangers 

geïnterviewd om te kijken wat in ons project mogelijk zou zijn en 

hoe de vakgroep tegen ons idee aankijkt. Jacqueline Meulendijks 

hebben we geïnterviewd om te kunnen kijken hoe zij als ouder 

tegen het uitgaanscentrum aankijkt en de omgang van drank. Om 

inzicht te kunnen krijgen in het uitgaansleven achter de bar hebben 

we de kroegeigenaar Guus Knoops geïnterviewd. Hierbij kregen we 

inzicht in de drukte van de reguliere weekenden en bij 

evenementen.  

Daarnaast hebben we een enquête gestuurd naar onze directe 

doelgroep, de jongeren zelf. Hierbij hebben wij verscheidenen 

vragen gesteld over het gebruik van drank en het gebrek aan 

mogelijkheden om uit te gaan in Asten. We hebben hier veel 

antwoord op gekregen waardoor we het ruimer konden bekijken en 

uiteindelijk een duidelijk beeld hebben.  

 

De betrouwbaarheid van het onderzoek 

Het onderzoek dat wij hebben gedaan is betrouwbaar omdat we 

goed nagedacht hebben over de mensen die we de enquête hebben 

laten invullen en ook hebben we bewust gekozen voor de personen 

die we interviewen. Dit zorgt ervoor dat alle informatie die we 
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hebben opgedaan past bij de leeftijd en het perspectief dat deze 

mensen hebben op onze vraagstelling.  

 

De validiteit van het onderzoek 

De informatie die we hebben gebruikt is zeer geldig. Dit komt 

omdat we erg nauwkeurig zijn geweest met de resultaten 

verwerken van de enquête en de interviews.  

 

De beperkingen van het onderzoek 

We hebben gelukkig niet veel beperkingen gehad tijdens ons 

onderzoek. Dit kwam doordat we voor de enquête onze eigen 

leeftijdsgroep hadden, deze leeftijdsgroep is gelukkig door middel 

van social media makkelijk te bereiken. Ook met de interviews 

hadden we geen beperkingen, we hebben bewust voor de personen 

gekozen die we wouden interviewen en gelukkig wouden ze 

allemaal meewerken. Hierdoor verliep ons onderzoek heel erg 

soepel.  

 

Suggesties voor een vervolgonderzoek 

We hebben nu gezien hoe jongeren over het uitgaansleven denken. 

We gaan hier graag dieper op in aangezien de vragen die nu zijn 

gesteld zeer neutraal zijn. We gaan zoeken naar de behoeftes en 

hoe mensen zich veilig zouden voelen. Wat moet er volgens hen 

veranderen?  

We verdiepen ons ook graag in het oprichten van een nieuw café. 

Wat moet dat gaan kosten? Welke vergunningen zijn hiervoor 

nodig? Hoe maken we het aantrekkelijk? Op welke plek zou het 

moeten komen? 

Dit is natuurlijk een optie, maar is het niet jammer om veel geld in 

een nieuwe gelegenheid te steken als we de bestaande cafés ook 
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kunnen vernieuwen en aantrekkelijker kunnen maken? Hiervoor 

gaan we gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden om dat te 

kunnen bereiken. Is hiervoor een samenwerking tussen cafés 

mogelijk? Moet daarvoor de toegankelijkheidsleeftijd zakken? Hoe 

kunnen we de jongeren aantrekken in de regulieren weekenden? 

Hiervoor gaan we in gesprek met de eigenaren. Ook zouden we 

daarover met Eric kunnen spreken of het mogelijk zou zijn.  
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LOGBOEK 

Datum  Tijd  Wat hebben we gedaan? 
20 januari  50 min  Uitleg over onderzoek. 
27 januari  -  Naar het gemeentehuis. 
3 februari 50 min Vraagstuk bedenken.  
7 februari 50 min Gastles. 
10 februari  50 min  Hypothese, conceptueel model en 

deelvragen maken.  
14 februari  50 min Enquête- en interview vragen maken.  
17 februari 50 min Enquête- en interview vragen maken.  
19 februari Ochtend Interviews en enquêtes afnemen.  
21 februari  50 min Interview uitwerken.  
2 maart  50 min  Interview uitwerken.  
6 maart 50 min  Enquête uitwerken.  
9 maart 50 min Opzet verslag maken.  
13 maart 50 min  Inleiding verslag maken.  
22 maart 30 min Methode verslag maken.  
23 maart  60 min  Methode en resultaten verslag maken, 

bijlages toevoegen.  
24 maart 60 min  Resultaten en conclusie en discussie 

verslag maken. 
25 maart 60 min  Conclusie en discussie afmaken, 

literatuurlijst verslag maken, hele verslag 
controleren.  
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BIJLAGE A 

Interview vragen Eric Sprangers: 

Naam? 
“Eric Sprangers.” 
Wat is uw functie? 

“Ik ben beleidsmedewerker economie.” 

Hoe lang werkt u al bij de gemeente? 

“Ik werk al 5 jaar bij de gemeente.” 

Wat zijn de projecten waar u mee bezig bent op het moment? 

“We zijn bezig nu bezig met de centrumontwikkeling vanuit de 

vitale democratie, daarnaast zijn de druk bezig met het zoeken naar 

een nieuw bedrijventerrein binnen gemeente Asten, economische 

advisering zijn we mee bezig en in de regio om bepaalde afspraken 

te maken over bedrijventerreinen.” 

Werkt u samen met collega’s om doelen te bereiken? Zo ja, met wie 

en waarom? 

“Ja, we werken zeker samen. De belangrijkste collega’s waarmee ik 

werk zijn de collega’s van ruimte, zij kijken naar alles wat boven de 

grond ziet en ook met collega’s van civiele techniek, zij kijken naar 

alles wat onder de grond zit qua riolering etc. daarmee zijn we nu 

aan het kijken hoe we het centrum compacter kunnen maken.” 

Heeft u er zelf voor gekozen om bezig te zijn met 

centrumontwikkeling of kreeg u deze taak toegewezen? Zo ja, was 

u blij met deze taak? 

“De taak is er in principe bij gekomen omdat ik me eerst alleen 

bezighield met het bedrijventerrein, ik keek niet echt op tegen deze 

extra taak. Het leuke eraan is wel dat we ons echt bezig houden 

met de in stand houding en verbetering van alles wat je hier in het 

centrum ziet.” 

Zijn jullie ook bezig met het uitgaansleven voor jongeren in Asten? 

Zo ja, waar werken jullie dan aan? Zo nee, waarom zijn jullie er niet 

mee bezig? 

“Gedeeltelijk, we zijn onlangs ermee gestart met dat de kroegen 

een uur langer op zijn. We zijn er niet heel bewust mee bezig met 

het veranderen van gedrag of aanpakken van bepaalde dingen.” 



 16

Vind u dat er genoeg uitgaansgelegenheden zijn voor jongeren in 

Asten?  

“Ik vind dat een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, als je 

kijkt naar het aantal kroegen dat we hier hebben dan zou je denken 

van wel maar ik heb geen idee hoe goed die bezocht worden in het 

weekend.” 

Denkt u dat het nuttig is om nog een uitgaansgelegenheid toe te 

voegen in Asten? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? 

“Ik vraag het me af, het is nooit verkeerd natuurlijk. Het is erg 

moeilijk om daar commercieel potentie in te zien natuurlijk. Ik vind 

dat jongeren zich beter kunnen aansluiten met de kroegen die er nu 

zijn.” 

Wat voor evenementen denkt u dat er moeten komen om het 

uitgaansleven nog aantrekkelijker te maken voor jongeren in Asten? 

“Het enige wat ik mis is bijvoorbeeld een soort muziekavond, ik 

denk dat er voor de rest best wat evenementen zijn. Een 

evenement met muziek zou denk ik niet mis zijn.” 

 

Interview vragen Guus Knoops: 

Naam? 
“Guus Knoops.” 

Waar bent u de eigenaar van? 

“Ik ben de voormalige eigenaar van de Kantine in Asten en huidig 

eigenaar van Eten bij Guus in Someren.” 

Hoe bent u op het idee gekomen om uw zaak op te richten? 

“Ik heb altijd bijbaantjes gehad in de horeca en uiteindelijk zijn we 

voor onszelf begonnen.” 

Loopt uw zaak goed in het weekend? 

“Ja zeker, we hebben vaste klanten en met evenementen zoals 

carnaval of kermis dan staat het hier ook altijd vol.” 

Als u de gelegenheid heeft om uit te breiden, zou u dat dan doen? 

“Nee, ik denk dat de ruimte die we nu hebben voldoende is in 

verhouding met het aantal klanten dat we hebben.” 

Wat is de minimale leeftijd om hier naar binnen te mogen? 
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“We willen de leeftijd eigenlijk gewoon op 18+ houden, dat is ook 

de wetgeving en ook het makkelijkste met het schenken van 

alcohol. Het is af en toe wel moeilijk maar het is wel het beste.” 

Waarom heeft u voor die leeftijd gekozen? 

“Omdat vanwege de wetgeving dat het makkelijkste was, hoe 

moeilijk het ook is af en toe het is het verstandigste en daarom 

hebben we bewust voor 18+ gekozen.” 

Maakt u gebruik van een bewaker? Zo ja, altijd of alleen bij speciale 

gelegenheden? 

“Bij evenementen maken we gebruik van een bewaker, dan staat er 

altijd security buiten. In het weekend staat er normaal geen 

bewaker, dan controleren we binnen wanneer er gevraagd wordt om 

alcohol een legitimatie bewijs.” 

Wordt er gecontroleerd of er mensen onder de 18 hier alcohol 

drinken? 

“Ja, we vragen bij twijfel om een legitimatie bewijs als een persoon 

alcohol haalt aan de bar. Maar we kunnen natuurlijk niet altijd tegen 

gaan dat iemand anders voor een minderjarige alcohol haalt, we 

proberen er op te letten maar dat lukt niet altijd.” 

Als er vanuit Asten iets georganiseerd zou worden voor een klein 

festival, zou u daaraan mee werken? Zo ja, wat voor evenement 

zou u interesseren? Zo nee, waarom niet? 

“Ja natuurlijk, ik zou er altijd voor open staan om aan zulke dingen 

mee te werken wanneer er iets georganiseerd wordt. Dat zou van 

alles kunnen zijn, van muziek tot eten, ik zou er graag aan 

meewerken.” 

Krijgt u ooit boetes in het café? Zo ja, waarvoor? 

“We hebben in het verleden één keer een boete gehad, dat was 

omdat we te laat sloten, er waren nog gasten binnen maar de 

muziek was al uit, de lampen aan en we waren al aan het poetsen. 

Toch kregen we een boete, gelukkig is dit al heel veel jaren 

geleden.” 
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Interview vragen Jacqueline Meulendijks: 

Naam? 
“Jacqueline Meulendijks.” 

Hoe oud zijn uw kinderen? 

“16 jaar en 19 jaar.” 

Gaan uw kinderen al op stap? Zo ja, waar? 

“Ja, de oudste gaat in het weekend vaak naar kroegen in het 

weekend, waar verschilt vaak, soms in Someren of Asten maar ze 

gaat ook wel eens naar Eindhoven. De jongste gaat meestal naar 

vrienden thuis.” 

Drinken uw kinderen alcohol? Zo ja, met welke mate? 

“Ja, ze drinken allebei alcohol. De oudste drinkt wat meer maar zij 

is ook 19 en daar heb ik natuurlijk niks over te zeggen. De jongste 

drinkt ook maar daar let ik wel meer op.” 

Zijn ze al ooit zat thuisgekomen? Zo ja, welke consequenties heeft 

dat? Zo nee, stel het gebeurt wat zou u dan doen? 

“Ja, ze zijn allebei wel eens zat thuisgekomen. Ik vind dit eigenlijk 

altijd wel grappig, ik word er niet heel boos om, voor de oudste 

heeft dit minder consequenties dan de jongste, zij moet dan 

bijvoorbeeld de volgende keer dat ze ergens heen gaat in het 

weekend wat eerder naar huis.” 

Waar moeten cafés over beschikken om uw kinderen veilig op stap 

te laten gaan? 

“Ik vind dat de kroegen erop moeten letten dat ze geen alcohol 

schenken aan mensen die al heel erg dronken zijn, zodat er geen 

erge dingen kunnen gebeuren.” 

Vind u dat er genoeg uitgaansgelegenheden zijn voor uw kinderen? 

“Voor de oudste vind ik zeker dat die er wel genoeg zijn, en ik denk 

dat er wel nog wat te verbeteren valt voor de jongeren onder de 

18.” 
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BIJLAGE B 

Enquêtevragen (voor jongeren): 

Bent u een man of vrouw? 
Wat is uw leeftijd?  
Gaat u vaak op stap? 
Gaat u wel eens op stap in Asten? 
Bent u tevreden met de uitgaansgelegenheden die er nu zijn in 
Asten? 
Vind u dat er genoeg uitgaansgelegenheden zijn in Asten? 
Vind u dat er meer uitgaansgelegenheden moeten komen in Asten? 
Vanaf welke leeftijd moet een uitgaansgelegenheid (bijv. een café) 
toegankelijk zijn? 
Vind u dat je in Asten veilig op stap kan gaan? 
 

 

 

 


