
 

Onderwerp: Jongerenraad Staphorst verontrust over drugsgebruik in de gemeente 

 

Staphorst, 15 november 2017 

 

Geachte leden van de gemeenteraad,  

De Jongerenraad maakt zich zorgen over het drugsgebruik in de gemeente Staphorst. We zien het met 

eigen ogen gebeuren en krijgen bevestiging van mensen uit onze directe omgeving. Om te peilen of onze 

zorgen gegrond zijn, hebben we onlangs via social media een enquête uitgezet over het drank- en 

drugsgebruik binnen de gemeente Staphorst. Bij dit onderzoek focusten wij ons zowel op softdrugs 

(zoals wiet) als harddrugs (zoals cocaïne en XTC).  

De enquête is ingevuld door 774 personen. Veel jeugd heeft de vragenlijst ingevuld: maar liefst 66% 

van de respondenten valt in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 25 jaar. Op de vraag of alcohol wordt 

genuttigd geeft 62% aan dit wekelijks te doen, 25% af en toe en 13% zelden tot nooit. Op dezelfde vraag 

over het gebruik van drugs geeft 4% van de respondenten aan dit wekelijks te doen. Concreet zijn dit 30 

personen die aangeven elke week drugs te gebruiken. 8% gebruikt zelden drugs en 84% gebruikt geen 

drugs.   

Op de vraag waar mensen zich het meeste zorgen over maken in de gemeente Staphorst, legden we de 

respondenten drie keuzes voor: het alcoholgebruik in de gemeente Staphorst, het drugsgebruik in de 

gemeente Staphorst of helemaal geen zorgen. 15% van de respondenten maakt zich zorgen over het 

alcoholgebruik, terwijl 37% zich druk maakt om het drugsgebruik. 48% van de ondervraagden maakt 

zich geen zorgen over alcohol- of drugsgebruik in onze gemeente. Uitgebreidere resultaten zijn te vinden 

in de bijlage.  

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat een grote meerderheid van de respondenten wekelijks alcohol 

drinkt. De ondervraagden maken zich weinig zorgen over het alcoholgebruik. Wij zijn van mening dat 

dit komt doordat veel mensen alcoholgebruik als ‘normaal’ beschouwen. Dankzij de huidige 

voorlichtingen, het platform Alcohol en Drugs (waarin twee leden van de Jongerenraad participeren) en 

het project Keetkeur wordt inmiddels voldoende aandacht hieraan geschonken.  

Het feit dat 30 mensen aangeven wekelijks drugs te gebruiken, creëert bij ons zorgen. Nog eens 30 

respondenten geven aan af en toe drugs te gebruiken en 60 personen geven aan het zelden te gebruiken. 

Al deze mensen zijn de drempel overgestapt en zeggen ja tegen drugs. Let wel dat deze enquête een 

afspiegeling is van een klein deel van onze gemeente. We mogen ervan uitgaan dat meer mensen 

wekelijks drugs gebruiken.  

De Jongerenraad is van mening dat de gemeente zich meer moet focussen op het drugsgebruik. Wij 

signaleren dat het gebruik van drugs onder jongeren steeds normaler wordt, een in onze ogen gevaarlijke 

trend. Ondertussen is op het gebied van voorlichting en preventie weinig aandacht voor dit fenomeen. 

Door nu alvast te ageren op deze trend kan het ontstaan van een nieuw probleemstuk voorkomen worden. 

Uw inzet als gemeenteraad is daarbij onmisbaar! 

Met vriendelijke groet,  

 

Jongerenraad Staphorst 


