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1. Samenvatting
Op stelling "1 ‘Ik ben voorstander van het legaliseren van de wietteelt’" antwoordt in totaal 66% van
de respondenten: "mee eens". In totaal 18% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "2 Zou u de gemeente Heerlen aandragen als proefgemeente voor legale wietteelt en de
verkoop van wiet?" antwoordt 65% van de respondenten: "Ja".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Heerlen, waarbij 293 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Wietproef
De overheid gaat experimenteren met het legaliseren van de wietteelt. Dit experiment moet
uitwijzen of met de legale wietteelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke
stoffen kan bevatten.

1 ‘Ik ben voorstander van het legaliseren van de wietteelt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=283)
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Op stelling "1 ‘Ik ben voorstander van het legaliseren van de wietteelt’" antwoordt in totaal 66% van
de respondenten: "mee eens". In totaal 18% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

•
Mee eens

•
•
•
•
•
•

Dan hoeft de coffeeshop eigenaar niet elke dag sim sala bim te zeggen voor zijn
zaak om zijn schappen te vullen...…...
Houdt / haal dit zoveel mogelijk uit het criminele milieu
Iets wat mag is de uitdaging vanaf om het te doen. Daarbij is het krom om het
legaal de deur uit te laten gaan en illegaal het binnen te krijgen. Het stuk
kwaliteit reinheid van de wiet moet ook een heel groot gewicht in de schal
leggen.
Voorkomt illegaal kweken.
Elk initiatief dat wiet uit het criminele circuit haalt is te beapplaudiseren.
Maar wel op veilige plekken en niet in een gewoon woonhuis/woonwijk.
Mits uitgevoerd door bedrijven die door de overheid zijn aangewezen en worden
gecontroleerd
Wat verbeterd dat aan het rijden onder invloed als gebruikers bij de coffeshop
wegrijden?
Wel met voorwaarden
Ze gebruiken het toch en het is overal verkrijgbaar
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Neutraal

•

•

•

Ik heb nooit gerookt, ik heb nooit soft of harddrugs gebruikt
maar ik kan me voorstellen dat wanneer wiet gelegaliseerd wordt dat het volgens
mij hetzelfde is als roken, alcoholgebruik...
alles met mate en waar te voor staat is
gaat fout..
Ik zie de bui meer hangen tussen 13/14 tot 19 jarigen...
Ik weet niks van drugsbeleid, maar gevoelsmatig ben ik voor de harde hand als
het gaat om hard drugs en wat betreft wiet denk ik dat ik zou willen dat dat
gecontroleerd wordt verbouwd en verkocht. Maar niet dat mensen het thuis
mogen doen e.d.
Zolang ik er geen last van heb.

Mee
oneens

•

Als we het legaliseren krijgen we een toeloop van het buitenland.Ik weet niet of
dat verstandig is.

Zeer mee
oneens

•

Ben altijd tegen gebruik en gedogen van wiet geweest. Dit heeft van begin af aan,
eerst kleine en nu grote criminaliteit in de hand geweerkt. Het is een utopie dat
met gedogen enige controle gecreerd word op de teelt en handel in wiet. In
tegendeel.
Ben tegen drugs
Crimineel gedrag moet niet beloond worden. Criminelen hebben we al zat op, en
nu komen er criminele gemeentes bij?
WAAR MOET DAT NAAR TOE. HOE DIEP KAN OOK EEN GEMEENTE ZINKEN.
Geen wiet in Heerlen. Handhaven
Helemaal verbieden en niet dat belachelijke gedogen.
Onze regering heeft meer proefballonnetjes opgelaten en steeds weer blijkt dat
er onvoldoende grip op is.

•
•
•
•
•

Weet niet

•

Wat is dan de bedoeling? Dat gebruikers zelf mogen kweken of dat die criminelen
van de coffeeshop dat gaan doen?
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In het regeerakkoord staat een wietproef waarbij in een aantal gemeenten in Nederland
legaal geteelde wiet wordt verspreid.

2 Zou u de gemeente Heerlen aandragen als proefgemeente
voor legale wietteelt en de verkoop van wiet?
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Op vraag "2 Zou u de gemeente Heerlen aandragen als proefgemeente voor legale wietteelt en de
verkoop van wiet?" antwoordt 65% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nee

•
•

Als een gemeente met grote ervaring, waarbij het buitenland aan drie zijden zeer
dichtbij is
Als er een proef plaatsvind dan is heerlen een geschikt als proefgemeente .
persoonlijk ben ik tegen alle wat met wiet en zo te makken heeft .
Ervaring zat met de drugsoverlast in Heerlen om t4e weten dat het zo niet kan. Het
gaat ten koste van minderjarigen en buurten!
Het kan mensen met veel pijn enorme verlichting brengen en meer kwaliteit van
leven geven.
Ik denk dat Heerlen al jarenlang een drugsprobleem heeft ( of heeft gehad ) De vorige
burgemeester De pla is er zeer nadrukkelijk mee bezig geweest.
Mijn gemeente heeft expertise en de juiste mensen hiervoor
Mits de locatie van waaruit de teelt plaats vindt niet wordt vrijgegeven
Paul Depla was tijdens zijn periode dat hij burgemeester was in Heerlen, een van de
initiatiefnemers van dit plan. De gemeenteraad van Heerlen stond destijds n.m.m.
bijna unaniem achter dit voorstel.
Zoals het nu gaat vind ik ieg niet juist, teveel overlast van coffeeshop bij mijn
kinderen in de buurt en bij de school. Dus probeer maar eens iets ...
Ik geef meer de voorkeur voor plaatsen in overijssel, gelderland..
Ik zou het wel steunen, mits strenge handhaving, maar iedereen weet, dat de Politie
al jaren te weinig capaciteit heeft.
Handhaving zal niet mogelijk zijn, tenzij andere belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld
roofovervallen en inbraken op de plank blijven liggen. De BOA's van Handhaving
Heerlen zijn noch uitgerust, noch opgeleid voor dit soort handhaving. Dus.....Nee,
niet aan beginnen.
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•

•

Nee, weer een nieuw project waarvan we niet weten hoe het afloopt,laat ze eerst
andere problemen oplossen zoals de dagopvang aan de Klompstraat.
Nu niet. Dan niet. En nooit niet. De gemeentes die dat gaan doen zouden zich DIEP
moeten schamen.
Strakst wordt stelen nog gedoogd etc.
Te gevaarlijk spul voor de gezondheid, je kan er psychotisch van worden.

•

Is afhankelijk van voorwaarden, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek.

•

Weet
niet
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2.1 Kunt u toelichten waarom u de gemeente Heerlen zou aandragen als
proefgemeente voor legale wietteelt en de verkoop van wiet? (n=187)
Toelichting (67%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al sinds burgemeester Depla voorvechter van legalisering en als grensgemeente gevoelig voor
problemen met drugscriminaliteit
Algemeen moet het eindelijk eens gelegaliseerd worden. Gezien de heilzame werking ervan en
het geheid terugdringen van de criminele sfeer die eromheen heerst. Om over het oplossen
van staatsschulden en begrotingstekorten nog maar te zwijgen...
Als Anti-stad moeten we in dit experiment omarmen
Als bewezen wordt dat het werkt kun je gelijk doorzetten.
Als grensgemeente denk ik dat het veel beter zou zijn als wiet en andere softdrugs legaal
zouden zijn. Daarom ben ik groot voorstander van wietproeven. Zeker in Heerlen en andere
Limburgse en Brabantse gemeentes.
Als je dat weetteelt en verkoop legaal maakt is het voor illegaliteit niet meer voordelig om er
mee in zee te gaan en zullen er geen slachtoffers meer vallen!
Als je de voordeur goedkeurt , moet je ook de achterdeur laten functioneren. Het is of alles
verbieden of alles toelaten volgens de dan geldende regels.
Als je het uit de criminele sfeer haalt, heb je er veel minder last van.
Als voormalige drugshoofdstad vh zuiden lijkt mij dat logisch. Daarbij meerdere koffieshops
met daarbij horende criminaliteit die gerund worden door hells angels. Hallo daarom
Beheersing van randcriminaliteit
Ben voor legalisatie maar niet door gemeente
Ben vooruitstrevend en innovatief. Zeker met onze grensstreek scheelt dit veel overlast.
Beter gereguleerd als illegaal bij je buren
Betere regulering
Daling criminaliteit
Dan kunnen we zelf kijken of dat goed of slecht gedaan wordt
Dan vermindert de criminaliteit in de gemeente
Dat zou de wietteelt nier uit de illegaliteit/privewoningen halen.
De gemeente Heerlen heeft winkels waar men wiet verkoopt. Deze zou dan ook legaal moeten
worden ingekocht.
De gemeente Heerlen moet vanaf het begin erbij betrokken zijn zodat er meer controle is op
de kwaliteit en op de verkoop. Ik hoop dat hierdoor het aantal illegale praktijken zal afnemen.
De gemeente kan beter een plaats aanwijzen als dat de deelers het overal op een hoek
moeten kopen
De problematiek rondom cannabis is te groot geworden. Criminaliteit is buitenproportioneel
gegroeid en het is de 'amateur-stadium' al lang voorbij
Deze gemeente heeft een verleden met drugs en daaruit voortkomende criminaliteit. Wellicht
meer ervaring om met "oplossingen" te komen.
Doen ze eens 1 keer iets goeds
Eindelijk gecontroleerde wietkwaliteit en redelijke prijzen, misschien ook minder illegale teelt.
Eindelijk het criminele circuit een schop onder de kont geven
Er is Veel overlast geweest denk dat het nu controleebaar is
Er zijn voldoende afnemers in deze gemeente, altijd al geweest.
Extra broodnodige werkgelegenheid en inkomsten
Gaat in ieder geval de illegale teelt tegen.
Gemeente heeft op dit gebied altijd vooropgelopen
Gezien de problematiek en t verleden
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezien mede de grenseffecten. Ik ga nog een stap verder en laat het dan ook verkrijgbaar zijn
in de tabaksspeciaalzaken. Daar moet men zich ook legitimeren. Plak er gelijk een accijnszegel
op (belastingheffing} en men weet dan ook wat de omzet van de ondernemer is op dit product
bepaal dan ook het winstpercentage en de IB heffing is ook geregeld. Daarna kunnen de
koffieshops gesloten worden!
Goed dat heerlen mee voorop loopt bij maatschappelijke actie
Grensgebied en voorkomen illegale wietteelt
Grensgemeente en al veel coffeeshops
Grensligging, mogelijk terugdringen overlast
Grensregio
Grote ervaring met drugsgerelateerde problematiek.
Heb ik hierboven al gedaan
Heb vanuit belastingdienst zelf in het cannabisproject meegewerkt.
Heerlen bevat nog veel criminaliteit, als dit de criminaliteit omlaag zou moeten krijgen is het
een goed idee om met heerlen te beginnen
Heerlen heeft al onder het burgemeesterschap van Paul Depla hiervoor gepleit
Heerlen heeft destijds met Hartslag zeer goede resultaten behaald in de strijd tegen
harddrugs, Wiet is een softdrug. Heerlen heeft zich vaker goed op de kaart gezet en kan nu
laten zien dat het nog een slag kan slaan in het terugdringen van overlast en criminaliteit. Het
past bij Heerlen om zulke zaken te regelen.
Heerlen heeft een geschiedenis met problemen door Illegale wiet en heeft dus el recht van
spreken. Bovendien komt hier nog de factor van veel buitenlandse klanten bij. Dus unieke
situatie die mee moet doen, om het experiment volledig te kunnen doen.
Heerlen heeft heel veel ervaring met het illegale van drugs en prostitutie.
Heerlen heeft relatief veel "thuisdealers" en bijbehorende overlast.
Heerlen heeft veel ervaring met drugs etc.
Heerlen heeft veel ervaring met wietproblematiek.
Heerlen is als grensgemeente een interessante proefplek (drugstoerisme uit de buurlanden zal
een rol spelen), en de gemeente heeft ruime ervaring met het doorstaan van en aanpakken
van drugsgerelateerde problematiek.)
Heerlen of enige andere gemeente.
Heerlen wilde al eerder met legale teelt beginnen
Het gebruik neemt steeds meer toe en de daaraan gekoppelde gevaren van teelt in woningen
ook. Bewoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun woning. Meestal weten ze of zijn er
mensen onder verdenking, maar durven ze zelf geen aangifte te doen, want men is bang voor
wraakacties. De politie hier heeft een aantal mollen binnen de organisatie kunnen betrappen,
maar er zijn er zeker weten meer.
Het is goed voor mijn gezondheid
Het is sowieso in de omloop, dan beter legaal en gecontroleerd, ookal zal het dat niet alle
illegale wiet vervangen
Het is verstandig om hierin voorop te lopen
Het wordt tijd om dit te regulieren
Hier is de verkoop dus zeker ervaring opdoen. Kan alleen maar van geleerd worden
Hoe eerder hoe beter en het is toch ook een Heerlens idee!
Hopelijk wordt de overlast door gebruik van drugs minder als er controle wordt uitgeoefend.
Hopelijk zijn er dan geen of minder wietplantages in woonhuizen of op andere onveilige
plekken
Ik ben ervan overtuigd dat overlast in de gemeente zal dalen
Ik ben van mening dat reguliere handel via speciale verkooppunt de illegale handel zal doen
afnemen of stoppen.
Ik ben voor legale wietteelt. Welke gemeenten aan de proef mee doen vind ik niet relevant.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik denk dat de veiligheid toeneemt, zowel voor de gebruiker, als ook voor ons, de verslaafde
hoeft niet bang te zijn voor slechte wiet, en de verkoop in de straat of per auto neemt af, hoop
ik
Ik weet uit eigen ervaring dat er zeer veel mensen zijn die hier baat bij hebben,net zoveel als
dat de gemeente hier baat bij zou kunne hebben, mits ze de juiste aanpak gebruiken, zowieso
al garanderen dat de wiet biologisch geteelt wordt, en niet met chemische stoffen.
Ik zie geen enkele reden waarom niet
Ik zou graag zelf een kwekerij willen beginnen of op zijn minst bij een kwekerij werken, ik
woon in Heerlen dus kom maar op.
Ik zou in elke gemeente voor zijn. In een grensgemeente als heerlen zijn de problemen
misschien nog wel wat complexer. De illegaliteit trekt veel te veel misdaad aan.
Illegale wietteelt komt veel voor en Heerlen heeft in het verleden e.e.a. goed doorgsproken en
aanzet tot actie gegeven
Illegale wietteelt speelt zeker in Heerlen/Parkstad
In Heerlen gebeurt er al veel met wiet en koffieshops. Het lijkt mij een goed idee om te
onderzoeken wat de legalisering daarmee doet.
In Heerlen wonen veel mensen met bijstand en schulden. De illegale wietteelt is voor die
mensen vaak een aantrekkelijk iets om uit de problemen te kunnen komen. Als het
gelegaliseerd wordt, dan is de illegale markt veel minder aantrekkelijk. Bovendien zou het
misschien nog werkgelegenheid kunnen opleveren waardoor mensen dan uit de bijstand
kunnen stappen.
In Heerlen wordt op het moment veel energie gestoken in het oprollen van illegale
hennepplantage. Door hennepteelt te legitimeren wordt meer openbaar, dus meer sociale
controle door zowel buurtbewoners als politie.
In onze regio is veel criminaliteit en zijn er veel thuiswerkers. Dit lijd tot onveilig situaties maar
houd ook de criminaliteit in stand. Dior het te legaliseren en gecertificeerde bedrijven te keten
teken denk ik dat je een groot deel kunt dicht smoren.
Je krijgt het nu ook al op elke straathoek. Ik hoop dat het dan afgelopen is met de
wietplantages in huizen. Dat is pas gevaarlijk
Kan helpen bij de bestrijding van de illegale wietteelt omdat de markt wegvalt
Kijken of de overlast verminderd.
Komt er een einde aan de illegale wietteelt
Legale wietteelt moet ook voor particulier gelegaliseerd worden. Op deze manuer is de staat
grote kweker en dealer in een
Legaliseren wiet zal kleibe criminaliteit terugdringen.
Legalisering is beter dan het gedoogbeleid wat er nu is
Ligging en economische impuls voor de regio
Ligging in euregio en grootte van de gemeente
Maar men moet de mensen het zelf laten kweken met een maximum van 7 planten en alle
coffeeshops dicht!
Minder criminaliteit en mensen gebruiken de olie medicinaal. Dit is dan goedkoper
Minder rand criminaliteit
Misschien is er dan minder overlast door koffieshops
Misschien minder criminaliteit
Misschien minder criminaliteit vanwege illegale verkoop.
Om criminaliteit te beperken.
Om de
Om de criminaliteit rondom coffeeshops te verminderen
Om de criminaliteit voor te zijn
Om het wiet telen uit het duistere milieu te halen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om inderdaad te checken of de criminaliteit m.b.t. het "verzamelen" van inkomsten om in de
wietbehoefte te voorzien afneemt.
Om meer grip te krijgen op de wietteelt
Omdat in de gemeente heel wat wiet wordt geteeld.
Omdat de illegale wietteelt in deze regio voor grote problemen zorgt
Omdat ik denk dat veel elegale wietplantages
Omdat ik denk dat we hiermee de stad veiliger kunnen maken
Omdat ik voorstander ben van legaliseren
Omdat illegale wietteelt de samenleving ondergraaft en m.n. kwetsbare mensen in een
onmogelijke positie brengt.
Proberen aantal illegale dealers terug te dringen.
Regio met illegale veel wietteelt
Te veel illegalen in de omgeving bezig met verkoop
Vanwege de problemen in het verleden met illegale drugs
Veel ervaringen met dit probleem
Veel mensen hebben armoede en gaan de fout nu in met kweken. Legaliseren gaat ze voor die
fout behouden.
Veel verslaafden en veel coffeeshops
Verminderen van grote overlast door criminaliteit als gevolg van wietteelt
Vermindert de criminaliteit en geeft de politie meer tijd voor andere zaken.
Vermindert overlast en verlaagd criminaliteit
Verstandig
Vlak bij Duitsland en België misschien minder overlast
Voor de veiligheid is alles geoorloofd
Voor pijnbestrijding. Volgens mij zijn er veel ernstig zieke mensen in de gemeente Heerlen
Waarom de gemeente heerlen niet , proefgemeente is een proefgemeente
Waarom niet
Wellicht kan heerlen zo af komen van de enorme hoeveelheid wietplantages die zich in de
gemeente bevinden.
Wellicht neemt daarmee de criminaliteit af
Wiet beter helemaal legaal. Minder criminaliteit en beter voor de gebruiker.
Wiet legaal verkopen, maar niet legaal kunnen inkopen is krom
Zeer bekend met achterliggende problematiek
Zie 2.
Zie antwoord op vorige vraag; Heerlen komt zeker in aanmerking dus.
Zie de toelichting hierboven.
Zie eerder
Zie toelichting
Zoals eerder werd vermeld, om de criminaliteit af te laten nemen
Zolang er vraag naar is, zal er iemand wiet leveren, en die vraag gaat niet verdwijnen. dus als
we niet willen dat criminelen in dat gat springen, is de enige rationele keuze die gestoeld is in
de realiteit om te legaliseren

Ik wil geen toelichting geven (30%)
Weet niet (3%)

10

Toelichting
Toelichting:

•
•
•
•
•

Ik wil geen
toelichting
geven

•

Als je legaal teelt kun je misstanden de baas zijn.
Eerst een natuurlijk plantje demoniseren
Illegale teelt veroorzaakt veel overlast zoals brand, illegale stroomafname.
Meestal zijn het de zwakkeren in de samenleving die bezwijken voor het
grote geld.
Veel mensen gebruiken het vanwege gezondheidsproblemen. Hierdoor
ontstaat er al een hoop onduidelijkheid.
Ook het toestaan van verkoop en dan geen teelt slaat de plank volledig mis
Wiet wordt algemeen beschouwd als genotmiddel. Illegale productie en
verkoop leidt nu tot criminaliteit. Alcohol is meer verslavend dan wiet en is
wél sociaal aanvaard.
Gebruik van zowel wiet als van alcohol, dienen te worden afgeraden en
afgeremd.
Om criminalieteid en iligaliteid tegen te gaan en medicinale wiet voor
meer doelgroepen zoals pijn klachten en adhd en zo in te zetten
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2.1 Kunt u toelichten waarom u de gemeente Heerlen niet zou aandragen als
proefgemeente voor legale wietteelt en de verkoop van wiet? (n=67)
Toelichting (77%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Aanzuigende werking
Anti drugs, ik vind dat dit Heerlen niet goed doet ook gezien het verleden en de naam die
Heerlen had vanwege drugs problematiek
Daar komt alleen nog meer ellende van en trekt nog meer randfiguren naar het centrum
Dan wordt het nog meer een runnersgemeente
Denk dat Heerlen genoeg andere prioraten heeft
Dit is de kat op het spek binden
Dit werkt criminaliteit nog meer in de hand en zal een groei van wiet-toerisme uit duitsland en
belgie laten zien.
Dr zijn al problemen genoeg hier
Eerst cannabis demoniseren en nu legaliseren voor vette Winst.
Geen enkele gemeente
Geen zin in een plantage bij de buren
Geet wiet in Heerlen. Handhaven
Heb van kortbij meegemaakt wat drugs voor ellende kunnen veroorzaken. Het begint bij wiet
en eindigt bij zwaardere drugs. Het veroorzaakt verder allerlei soorten van crimineel gedrag.
Heerlen is de laatste jaren naar de kloten geholpen door visieloze ambtenaren.
Het is kinderen die misschien nooit met illegale wiet zouden beginnen bij brengen dat legale
wiet wel goed is om te gaan gebruiken. M.a.w.: de kat op het spek binden.
Het is slecht en ongezond.
Ik ben fel op welke legalisatie dan ook.
Ik ben het in ieder opzicht oneens met welke vorm van " legalisatie" dan ook.
Ik ben tegen het legaliseren van wietproeven
Ik denk dat dat experiment volledig zal mislukken.
Ik kan de lucht van wiet niet verdragen, als in mijn buurt iemand dit mag doen heb ik er
uitemate veel last van. Wordt dit gelegaliseerd dan kan ik naar een hutje op de heide
verhuizen.
Ik zou het wel steunen, mits strenge handhaving, maar iedereen weet, dat de Politie al jaren te
weinig capaciteit heeft. Handhaving zal niet mogelijk zijn, tenzij andere belangrijke zaken zoals
bijvoorbeeld roofovervallen en inbraken op de plank blijven liggen. De BOA's van Handhaving
Heerlen zijn noch uitgerust, noch opgeleid voor dit soort handhaving. Dus.....Nee, niet aan
beginnen.
Incapabele ambtenaren
Is niet te handhaven/toezicht
Laat dit in gods naam niet door de Gemeente Heerlen regelen want die krijgen de hele stad
nog niet goed georganiseerd
Legale wietteelt zal niet de winst geven die men wil. Denk dat het illegale praktijken worden
met een heel dun laagje.
Lijkt me niet handig om Een Gemeente in de grensstreek uit te kiezen als proefgemeente!
Lijkt me niet slim als gemeente met een moeilijke relatie t.a.v. drugs. Ook omdat er relatief
veel armoede is lijkt Heerlen me geen goede proeflocatie. Maar, ik weet er eigenlijk te weinig
van. Er moeten iig geen perverse prikkels zijn voor mensen die al aan de onderkant van de
samenleving zitten.
Meer kans op verslaving en verpaupering
Niet meewerken en zaken die we niet willen !
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu niet. Dan niet. En nooit niet. De gemeentes die dat gaan doen zouden zich DIEP moeten
schamen.
Omdat de gemeente haar energie beter kan steken in het oplossen van de overlast die er nog
steeds is van coffeeshops en de criminaliteit die gepaard gaat met illegale wietteelt. Het legaal
maken helpt niet. Illegale wiet blijft altijd aantrekkelijker doordat deze sterker is en goedkoop.
Omdat ik bang ben dat er steeds meer kinderen dan wiet gaan roken en dat je bijna overal
waar je op straat loopt de wietgeur gaat ruiken en ik kan niet tegen die geur wordt er misselijk
van
Op de eerste plaats de stad moet het probleem aanpakken en niet vervallen in legaliseren
legaliseren is een zwakte bod
Politie en handhavers strenger laten optetreden
SP orientatie in deze bevalt me niet
Te weinig overlast, neem Maastricht
Vanwege het drugstoerisme
Voorkomen mogelijke overlast van buurtbewoners.
Waarom iets legaliseren dat meer overlast veroorzaakt dan dat het nut heeft?
We moeten eens af van de wietstad van het zuiden
We zitten met te veel grenzen België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg
Weer een nieuw project waarvan we niet weten hoe het afloopt, zie de dagopvang,het loon en
het maankwartier.
Weg met alle drugs. Ook in heerlen. Meer ghoedbetaalde politie.
Wie gaat dit coördineren en financieren? Ik ben er van overtuigd dat dit volledig uit de
klauwen loopt! Als regelmatig wiet gebruiker zeg ik niet doen! Kontroleer het bestaande
gebeuren beter en tolereer niets!
Wiet is een start naar gebruik van zwaardere middelen. Het tast de hersencellen aan. Het geeft
overlast bij de verkooppunten. Absoluut geen goed idee! Meer toezicht, zwaardere straffen.
Verslavingen kosten Nederland veel geld. (En niet alleen de drugsverslaving...)
Wiet is illegaal en overheid zou beter en meer moeten optreden
Wiet is verboden en ik zie het niet zitten om het te legaliseren. Je gaat dan alleen maar
mensen aantrekken dus het probleem vergroten.
Wiet moet verboden worden
Wiet veroorzaakt al genoeg ellende en problemen.(totaal verbieden)
Zie hierboven
Zijn we net van ons imago van drugsstad af...

Ik wil geen toelichting geven (22%)
Weet niet (1%)
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Toelichting
Toelichting: •

•

Als je wiet legaliseert kun je over paar jaar weer wat anders legaliseren. Ergens
moet overheid grens trekken, en met huidige rookbeleid is het vreemd dat je
wiet gaat "ondersteunen"
Cannabis (Wiet) bevat GEEN GEVAARLIJKE STOFFEN. Eerst wordt cannabis in de
Gemeente Heerlen gedemoniseerd, mensen die een paar plantjes hebben staan
voor eigen gebruik (vaak voor medische gronden) totaal kapot maken en nu wil
de Gemeente Heerlen wel zelf gaan kweken om er vervolgens weer vet aan te
verdienen. CANNABIS HEEFT VAN NATURE GEEN GEVAARLIJKE STOFFEN, Alcohol
en Tabak WEL.
Zie ook toelichting vraag 2.

•

Zoiets slecht mag nooit gelegaliseerd worden.

•

Weet niet
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Heerlen
Wietproef
17 januari 2019 tot 29 januari 2019
293
5,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
30 januari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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