Alcoholbeleid
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de schenktijden van alcohol
bij evenementen in te korten. Burgemeester Frans Ronnes geeft aan dat de gemeente wil
dat mensen bewust nadenken over de consumptie van alcohol.

1. Wat vindt u van dit besluit?
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Toelichting
2 Mensen bewust maken is een, maar ik had liever gezien, dat het college eerst met betrokken
ondernemers in gesprek was gegaan. Een breed draagvlak had moeten creëren en dan geen
uitzonderingen.
2 Het is zonder meer verstandig om bewuster met alcohol om te gaan. Maar niet te overdreven gaan
doen, en te betuttelend, werkt alleen maar averechts, en dan bereik je helemaal niks.
2 Een verstandig besluit om inwoners bewust na te laten denken over alcoholverbruik. De maatregel
om tijdens evenementen pas op een later tijdstip alcohol te schenken heeft niets met
bewustwording van alcoholgebruik te maken en is killing voor alle evenementen die binnen
Laarbeek georganiseerd worden.
2 Deze maatregel is niet goed ontvangen door velen, maar is denk ik wel effectief. Mensen weten dat
de alcoholleeftijd is verhoogd, maar worden door deze maatregel hiervan nog meer bewust.
3 Vind het betuttelend, al is het doel begrijpelijk
3 Verstandig, wel jammer en betuttelend
3 Ik schrik en ben in het verleden wel geschrokken van het gemak waarmee (grote hoeveelheden )
alcohol genuttigd wordt ook in het bijzijn van kinderen. Zeker tijdens sportieve bijeenkomsten,
toernooien en dergelijke vind ik het geen combinatie. Dat moet zeker anders worden. Als we met
zijn allen met net zo veel terughoudendheid zouden omgaan met alcohol zoals de meesten dat doen
met (soft)drugs zou dat mijns inziens al winst op leveren. Het mag nooit gewoon" worden. "
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3 Idee is leuk maar ik denk dat het niet werkt. Mensen verplaatsen het drinken dan gewoon of drinken
meer in minder tijd wat nog funester is.
3 Hoeveel ingedamde evenmenten hebben we? Is er sprake van extreem gebruik?Niet anders als 20
jaar geleden... Over welke groepen praten we hier; de jeugd......?I
3 Die evenementen zijn juist de tijden dat je er even wat minder bewust over hoeft na te denken. Ik
zou dit wel terecht vinden bij café`s omdat deze het gehele jaar door toegang tot consumptie van
alcohol bieden.
3 De plannen lijken mij er theoretisch ze houden geen rekening met een aantal praktische
problemen.
3 Bij jeugdevenementen kan ik het begrijpen. Bij evenementen voor volwassenen niet.
3 Ben het er mee eens dat mensen hier bewust over na moeten denken, maar moeten wel zelf de
beslissing nemen. Nu is het opgelegde regelgeving vanuit de gemeente.
4 Stop met mens betuttelen
4 Op extra regelgeving zit niemand te wachten
4 Onverstandig of verstandig maakt niet zo veel uit. Ik vind het gewoon onzin en snap niet wat b&w
hier mee wil bereiken. Alcoholisten pak je hier niet mee en overige mensen (ik bedoel hiermee geen
jongeren) zijn volwassen vrije mensen en moeten gewoon kunnen drinken wanneer ze willen
drinken.
4 Niet alles willen reguleren, maar af laten hangen van het evenement (niet van de toeschouwers op
zich)...kijk naar de tijden dat het evenement plaats vindt...de horeca moet wel de tijd krijgen om
alcohol te kunnen verkopen anders komen ze niet meer en bloedt een evenement dood.
4 Mijn inzien moeten we de landelijke regel hanteren, maar ze wel handhaven.
4 Je moet zelf weten wanneer je begint.
4 Ik vind dit onzin; laat dit lekker bij de burgers liggen dat is eigen verantwoordelijkheid. De overheid
bemoeit zich al met veel te veel dingen
4 Ik ben het met de Burgemeester eens maar weet niet of dat met dergelijke regeltjes moet. Je kunt
burgers ook via andere wegen bewuster maken. die regeltjes hier in dit land, nu gaat de gemeente
daar ook nog eens mee aan de slag... aaaaarrrgghhh!
4 Ik ben het eens met de bezwaarmakers. Doe maar eens iets aan het kantinegebruik bij de
sportverenigingen.
4 Grens van 18 moet voldoende zijn. Deze regel is echter al moeilijk tot niet te handhaven. Waarom
nog meer regels van de overheid en betutteling naar degene die wel 18 zijn.
4 Gaat voor onbegrip zorgen bij einde evenementen.
4 Dit gaat ten koste van de gezelligheid van de evenementen. Als het doel is om minder evenementen
te laten plaatsvinden in Laarbeek, is dit een goed middel. Als we onze evenementen willen
behouden, moeten we niet te betuttelend zijn.
4 Als ze daar de drank niet kunnen krijgen zoeken ze wel een andere plek.
4 Alcohol wordt toch gedronken. Er is geen betutteling nodig
5 Wij zijn echt aan het doorslaan in Nederland met onze burgemeester voorop !
5 Werkt versnelde alcoholinname in de hand, met daarmee nog meer comazuipers en alle daarbij
behorende problemen
5 Vind dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Men moet niet van alles bureaucratie maken.
Gaat hier en in de meeste gevallen om geld en creëren van overheidsbank of in stand houden
hiervan
5 Regelgeving op de middag staat los van de werkelijkheid en verstoort de intentie van vrijwiligers en
ondernemers om iets te organiseren. Zeer betuttelend. De burgermeester moet niet denken met
zulke regels met Laarbeek een andere weg in te kunnen slaan. Welke wethouders zijn hier
voorstanders van???
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5 Overheidsbetutteling. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hoe daar mee om te gaan.
Overlast door eindtijden te definiëren is algemeen belang. Wat ik hoe laat mag drinken, bepaal ik
zelf wel. Het voelt nu alsof je van de landelijke overheid je rijbewijs hebt gekregen maar in Laarbeek
alleen vanaf 16.00 uur mag autorijden omdat de burgemeester dat veiliger vindt.
5 Overheid moet burgers niet betuttelen. Dadelijk zeggen ze ook nog welke levensmiddelen moeten
kopen en waar. Mensen zijn verstandig genoeg en om zelf te beslissen. En Ronnes en de
Wethouders wilen zeker nog even het braafste jongetje van de klas spelen Snel weg ermee.
5 Mensen gaan anders drinken..of gebruiken
5 Men wil minder regel geving en maakt er steeds meer de mensen zijn zelf oud genoeg om te
beslissen Ronnes wil zich in zijn tijdelijke functie laten gelden, laat hem maar snel vertrekken.
5 Is een aderlating voor de horeca. Daarbij komt dat als de horeca bij evenementen geen omzet
kunnen genereren zij ook hier niet bij betrokken zullen blijven. Dus gevolg minder evenementen.
Met andere woorden, zsm terugdraaien!!
5 Ik vind dit een beperking van vrijheden. Mensen zijn vrij om te bepalen of ze willen drinken of niet
en hoeveel za dan drinken. De ondernemers worden ook benadeeld. Goed dat ze mensen bewust
willen maken, maar dat doe je niet door de schenktijden te beperken, maar door goede voorlichting
en beveiliging
5 Ik snap niet hoe dat me meer bewust moet maken. Ik denk dat mensen juist aan de drank raken van
al die betutteling.
5 Ik denk dat er gewoon twee keer zo hard gezopen gaat worden in de verkorte schenktijden, ook is
dit besluit alleen van de burgemeester afgekomen en niet door de gemeenteraad
5 Hij is gek we zijn allemaal verstandig genoeg om op te letten , en ouders moeten zelf op zijn
kinderen passen . Dat was vroeger zo en dat geld nog steeds zo . Moet niks kapot maken van
evenementen Gezelligheid saamhorigheid genieten met elkaar in in de gemeente is belangrijk en
dat moet niet verloren gaan .
5 Grote flauwekul, die nieuwe alcoholregels. Een mens mag tegenwoordig niks meer, alle leuke
dingen worden verboden, alles waar je nog van wilt genieten wordt afgestraft. Vroeger was alles
makkelijker, fijner om te leven dan tegenwoordig. Ook al was het dan misschien ongezond, je leeft
maar 1 keer en dan moet je zorgen dat je doet wat je graag doet. Die `regeltjes` doen daar geen
goed aan. Laat mensen zelf weten wanneer ze drinken, eigen verantwoordelijkheid!
5 Evenementen en verenigingen zullen inkomen mis gaan lopen
5 Er zijn genoeg overheids regelingen. dit is echt een dorpse betutelling waarmee de burgemeester
een punt wil maken. jammer voor hem want hij begon goed maar wil nu in een te korte tijd een
stempel drukken op laarbeek.
5 Een belachelijk besluit. Hij, als waarnemend burgemeester gaat bepalen wie wel en waar en hoe laat
er alcohol wordt geschonken. Een betutteling van de inwoners. De ouders moeten zelf maar
opletten wat hun kinderen doen!
5 Die Frans Ronnes is zich als een ware dictator aan het ontpoppen, opzouten die man.
5 Bewust nadenken na een pintje of 10? Helpt toch niet. sowieso
5 Als dat nodig zou zijn zou dat een landelijk besluit moeten zijn, is oneerlijke concurrentie tov.
omliggende gemeente waar dit wel mag.
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Er worden vanuit burgers initiatieven genomen om Laarbeek-breed bezwaar te maken tegen
dit alcoholbeleid.

2. Zou u deze initiatieven steunen?
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Toelichting
1 Zie vraag 17
1 Weer zo,n klote regel er bij.........we wonen toch in een vrij land, laat iedereen dan gewoon vrij zijn
zonder al die klote regels.
1 Waar bemoeit hij zich mee ,en dan als invaller. Hij maakt wel meer kapot hier ,denk o.a.maar aan
het karbietschieten, lag ook al aan hem dat het niet doorging n mooie traditie die ieder jaar meer
mensen trekt om zeep helpen .Hij moet echt met pensioen .
1 Ondanks dat ik zelf niet drink, ik vind het onzin, deze nieuwe regel tegen alcohol!
1 Ondanks dat ik zelf geen alcohol drink, vind ik dit écht té betuttelend!!
1 Is al gebeurd
1 Het is heel erg betuttelend. Volwassenen kunnen zelf de overweging maken of zij op dit tijdstip
alcohol willen drinken. Daarbij geloof ik niet in de werking. De organisatie mag geen alcohol
schenken, waardoor in de hand gewerkt wordt dat mensen dit zelf gaan meenemen. Net zoals de
jeugd nu gaat indrinken thuis. De evenementenorganisatie en horeca worden kei hard getroffen. In
plaats van deze organisaties te steunen voor een actief dorpsleven, worden ze zo kei hard afgestraft.
Als dit zo doorgaat organiseert er niemand iets meer.
1 Heb ik al mee gewerkt . Bij deze zeg ik weg met dat beleid moet echt niet gekker worden .
1 Heb dit meteen aan deze mensen duidelijk gemaakt.
1 Echt belachelijk die betutteling. Laat mensen voor zichzelf beslissen. De burgemeester moet eerst
maar zorgen dat die drugsdealers van de straat zijn. Dat zien kinderen ook.
1 De gemeente moet niet zo bemoeien
2 Mits er een goede onderbouwing bij is
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2 Door de schenktijden te veranderen, zal er weinig veranderen. Dan wordt er in een kortere tijd wel
meer gedronken.
3 Meestal worden op grotere evenementen flink wat alcohol genuttigd, als daarbij tijden verschoven
worden ook de kans op ongeregeldheden groter word. Mensen gaan echt op festivals ed niet
nadenken over alcoholgebruik.
3 Ik snap de bezwaren die verschillende partijen hebben ten opzichte van dit beleid, maar ik denk dat
mensen hieraan moeten wennen en het idee achter het beleid moeten kunnen begrijpen.
3 Er moet wel ruimte blijven voor eigen verantwoordelijkheid
3 Als dit tot overleg en discussie zal leiden zal ik het steunen.
5 Veel overlast en schade van dronken uitgaanspubliek, moeten hun grenzen weten
5 Slecht voor de midden stand
5 Ik drink vooral thuis graag met mate.
5 Het is een algemeen besluit volgens de awb. Een besluit van de burgemeester (dus niet van het
college en niet van de Raad). HEt is volgens de awb zelfs niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar
aan te tekenen omdat het een besluit is van algemene strekking. Overigens vind ik het goed dat er
tijdens evenementen gericht op onze jeugd en gericht op sport een rem komt op het verkopen van
alcohol. Ouders en ouderen moeten maar leren dat ze eerst kijken en actief meedoen aan een
activiteit voordat ze alcohol nuttigen.. Eerst doen en zien en dan pas feest.
5 Er is al veel leed ontstaan door overmatig alcohol gebruik. Niet in de laatste plaats door het
comazuipen" door jongeren"
6 Dit zal afhangen van het initiatief.
Ligt aan hoe en wat.

5

Resultaten per woonplaats

1. Wat vindt u van dit besluit?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Aarle-Rixtel

Beek en donk

Lieshout

Mariahout

Laarbeek

Zeer verstandig

16%

8%

12%

19%

12%

Verstandig

16%

21%

27%

28%

24%

Neutraal

13%

13%

15%

9%

14%

Onverstandig

39%

26%

19%

25%

25%

Zeer onverstandig

16%

32%

27%

19%

25%

2. Zou u deze initiatieven steunen?
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Aarle-Rixtel

Beek en donk

Lieshout

Mariahout

Laarbeek

Zeker wel

21%

40%

28%

25%

31%

Wel

29%

21%

12%

22%

20%

Neutraal

21%

11%

21%

22%

17%

Niet

13%

14%

23%

16%

16%

Zeker niet

13%

9%

12%

13%

12%

Weet niet

3%

5%

4%

3%

4%

6

