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Analyse maatschappelijk vraagstuk: Overlast door coffeeshops 
 
tekst 1  
 
Nieuwsoverzicht coffeeshops     
 
 

 

Op het bord staat: LET OP! Vanwege overlast 
wordt hier gecontroleerd en niets getolereerd! 
- niet urineren op straat 
- niet dubbel en fout parkeren 
- geen rommel op straat gooien 
- niet op straat rondhangen 
 

 
 
22 augustus 2007 
Franse drugstoeristen worden sinds woensdag in Roosendaal op 
verkeersborden in hun eigen taal aangesproken. In de stad staan grote borden 
met een rode rand, waarop staat dat ze zich moeten gedragen. De politie gaat 
een zero tolerancebeleid voeren tegen bijvoorbeeld urineren op straat en het 
samenscholen van drugstoeristen. 5 
 
16 oktober 2007 
Veel inwoners van de Roosendaalse binnenstad willen dat alle coffeeshops de 
deuren sluiten en verhuizen naar een plek buiten de stad. Ze zijn de overlast 
van drugstoeristen en koeriers meer dan beu. De drugsproblemen zijn door 
burgemeester Marijnen van Roosendaal pas nog omschreven als de grootste 
bedreiging voor de stad. 10 
Ondanks de massale roep om een verhuizing van de coffeeshops is de kans 
klein dat het gaat gebeuren. De politiek in Roosendaal is verdeeld, net als de 
regering want die wil geen wietboulevards1) in de grensstreek. In Roosendaal 
proberen de drugsbestrijders probleempanden te sluiten en drugspanden op te 
kopen. 15 
 

 
3 maart 2008 
Zo’n 1,3 miljoen drugstoeristen uit voornamelijk België bezochten afgelopen jaar 
Bergen op Zoom en Roosendaal. Dat blijkt uit cijfers van het regionale 
drugsbestrijdingproject Courage, die in Roosendaal zijn gepresenteerd. Ook is 
er het afgelopen jaar in de twee steden voor bijna 21 miljoen euro aan drugs in 
beslag genomen. Daarnaast is er voor een miljoen euro illegaal stroom afgetakt 20 
en zijn er 500 aanhoudingen verricht. 
Volgens het drugsbestrijdingproject Courage bezoeken wekelijks 25.000 Belgen 
beide steden om aan hun drugs te komen. Het is voor het eerst dat Bergen op 
Zoom en Roosendaal betrouwbare bezoekerscijfers presenteren. 

noot 1 wiet = marihuana (softdrug) 
 wietboulevard = een weg of gebied met allemaal coffeeshops bij elkaar. 
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16 september 2008     
De Molenstraat in Roosendaal kampt met ernstige overlast van drugstoerisme. 25 
Acht gemeenteraadsleden kregen daarom maandagavond van enkele bewoners 
een rondleiding langs verloederde en leegstaande panden. 
 

 
 
De straatbewoners hebben een burgerinitiatief ingediend. Via een burgerinitiatief 
kunnen burgers onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda 
van de gemeenteraad plaatsen. Met dit burgerinitiatief hebben de 30 
straatbewoners de problemen in de Molenstraat hoog op de politieke agenda 
gekregen. Begin oktober mogen ze hun oplossingen en ideeën aan de 
gemeenteraad toelichten.  
De overlast van drugstoerisme in Roosendaal loopt de spuigaten uit. Vorige 
week verklaarde burgemeester Michel Marijnen op de landelijke televisie hulp uit 35 
Den Haag nodig te hebben. 
 
6 december 2008 
Het besluit van Roosendaal en Bergen op Zoom om met het gedoogbeleid te 
stoppen, heeft veel stof doen opwaaien. Voor- en tegenstanders bespraken dit 
onderwerp zondag tijdens een discussiemiddag in coffeeshop Azul in 
Roosendaal. Inwoners van Roosendaal en Bergen op Zoom hebben nog even 40 
de tijd om te protesteren. Op 15 december moeten de bezwaarschriften uiterlijk 
binnen zijn in de gemeentelijke brievenbus.  
 
5 maart 2009 
De burgemeesters van Roosendaal en Bergen op Zoom hebben besloten dat 
alle acht coffeeshops in Bergen op Zoom en Roosendaal vanaf 16 september 
geen softdrugs meer mogen verkopen.  45 
 
naar: www.omroepbrabant.nl van 6 oktober 2009 
 



 GT-0323-a-11-1-b 4 lees verder ►►►

tekst 2 
 
Strengere aanpak overlast coffeeshops verlangd 
 
BEVERWIJK - Burgemeester Han van Leeuwen en de politie gaan binnenkort 
voorstellen uitwerken om de overlast rond coffeeshops in Beverwijk terug te 
dringen. Dit wil een raadsmeerderheid graag. 
Het zijn met name Vincent Kellenaar (CDA) en Co Backer (Democraten 
Beverwijk) die aandringen op scherpere handhaving. Backer, die er vanuit zijn 5 
flat aan de Alkmaarseweg een strategisch zicht op zegt te hebben, vindt dat 
nodig. Het (soft)druggebruik in Beverwijk zou namelijk weer toenemen. 
Zo zegt hij: “Het was een tijdje rustiger, maar nu zien we dat er weer meer 
gedeald en gebruikt wordt op straat, op scholen en in woonwijken. Het is een 
komen en gaan van klanten die in de coffeeshops wat halen en het dan buiten, 10 
al dan niet vanuit een auto, doorverkopen aan jongeren onder de 16 jaar. En 
niemand die er wat aan doet, ook de politie niet.” 
 
naar: www.noordhollandsdagblad.nl van 15 oktober 2009 
 
 
tekst 3 
 
… buigt zich over coffeeshops 
 
… moet duidelijkheid geven over de vraag of Nederlandse coffeeshops 
buitenlandse drugstoeristen mogen weigeren binnen te laten. De Raad van 
State heeft … gevraagd om te beoordelen of die handelwijze ingaat tegen de 
Europese verdragen voor een vrij handelsverkeer en het discriminatieverbod. 
Dat bleek woensdag uit een uitspraak die de Raad van State deed over een 
zaak tussen de gemeente Maastricht en een coffeeshop. 
Maastricht had in 2006 de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast en 
coffeeshops verboden buitenlandse klanten toe te laten. Dat gebeurde in een 
poging de overlast van het drugstoerisme in te dammen. Om een proefproces uit 
te lokken, werd een coffeeshop bekeurd omdat die wiet had verkocht aan een 
buitenlandse klant. 
De coffeeshop stapte naar de rechter in Maastricht en kreeg gelijk.  
 
naar: de Volkskrant van 8 april 2009 
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tekst 4 
 
Stoppen met gedoogbeleid is enige mogelijkheid 
 
Gerlof Leistra, Elsevier Online van 27 oktober 2008 
 
 
Kabinet moet de werkelijkheid onder ogen zien en alle coffeeshops sluiten 
 
Hoogste tijd om het bizarre Nederlandse gedoogbeleid voor softdrugs af te 
schaffen. Het besluit van Bergen op Zoom en Roosendaal om de coffeeshops 
binnen hun grenzen te sluiten, is een belangrijke stap.  
Het is begrijpelijk dat die gemeenten af willen van de dagelijkse overlast van 
duizenden, vooral Belgische en Franse, drugstoeristen. Jaarlijks gaat het om 1,2 5 
miljoen bezoekers. 
 
Naast de overlast op lokaal niveau zijn er overduidelijke gevaren voor de 
volksgezondheid. Door verbeterde kweekmethoden zijn softdrugs allesbehalve 
soft: de werkzame stof is al snel vier tot vijf keer zo sterk als vroeger. In de 
praktijk is vaak sprake van regelrechte harddrugs. 10 
Zoals het tijdschrift Elsevier al jaren benadrukt, zijn er daarnaast veel andere 
redenen om het oogluikend toestaan van de handel in softdrugs te staken. De 
grootschalige teelt van Nederwiet is, net als vaak de verkoop, in handen van de 
georganiseerde misdaad. Het merendeel van de oogst is bovendien bestemd 
voor het buitenland. 15 
 
Een logische volgende stap is het sluiten van alle coffeeshops. Anders 
verplaatst de ellende zich naar andere gemeenten. Ook moet de grootschalige 
handel hard worden aangepakt.  
 
De afspraak van de regeringspartijen CDA en PvdA om tijdens deze 
kabinetsperiode niets te doen aan het drugsbeleid, is onhoudbaar. Een 20 
meerderheid van de Tweede Kamer wil terecht af van de bestaande situatie.  
Gedogen en daarmee de andere kant opkijken, is schadelijk. Het wordt tijd dat 
ook het kabinet die werkelijkheid onder ogen ziet. 
 
naar: … web-log.nl van 19 januari 2010 
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tekst 5 
 
Nederlanders blowen niet massaal 
 
In binnen- en buitenland is er veel kritiek op het Nederlandse gedoogbeleid. De 
overlast van coffeeshops is veel te groot, zeggen de critici. Het gaat dan vooral 
om massaal drugstoerisme rond de grens en zwaar gecriminaliseerde wietteelt. 
Maar over de effecten op de volksgezondheid valt in vergelijking met veel 
andere landen weinig te klagen. 5 
En de volksgezondheid was een van de redenen voor het invoeren van het 
gedoogbeleid. In 1976 maakte CDA-minister Dries van Agt een onderscheid 
tussen soft- en harddrugs. Het bezit en de verkoop van een kleine hoeveelheid 
wiet en hasj werd vanaf toen gedoogd. Het idee was: een onschuldig jointje 
roken kon geen kwaad en de blower bleef zo veilig weg van de illegale 10 
handelaren die ook gevaarlijke harddrugs aanboden. Vanuit dat oogpunt – de 
volksgezondheid – kan het Nederlandse drugsbeleid zeker niet als mislukt 
worden beschouwd.  
 
Hoewel Nederland het enige land is waar wiet en hasj vrij in coffeeshops te koop 
zijn, behoren Nederlanders niet tot de grootste softdrugsgebruikers in de wereld. 15 
In internationale statistieken staat Nederland altijd in de middenmoot of zelfs iets 
onder het gemiddelde. Van ‘repressieve’ landen als Frankrijk en de Verenigde 
Staten steken in verhouding veel meer inwoners een joint op. Dat blijkt uit het 
jaarverslag 2008 van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en 
Drugsverslaving (EWDD), dat onlangs is gepubliceerd.  20 
 
Vergeleken met andere landen scoort Nederland in het gebruik van softdrugs 
niet heel hoog. En ook het gebruik van harddrugs is matig vergeleken met 
andere landen.  
Het EWDD signaleert bezorgd dat er aanwijzingen zijn voor een groeiend 
heroïneprobleem in Europa. In bijna de helft van de Europese landen neemt het 25 
aantal nieuwe drugsverslaafden toe. Maar niet in Nederland.  
 
Grens 
Bij coffeeshops in de buurt van de Nederlandse grens komen aan de voordeur 
drugstoeristen, en komen aan de achterdeur criminele wiettelers die de drugs 
aan de coffeeshops verkopen. Volgens de Stichting Drugsbeleid is dat probleem 
op te lossen. Plaats coffeeshops aan de rand van de stad, bij de grens, om de 30 
overlast te beperken. Secretaris Rob Steinbuch vergelijkt het met automobilisten 
die massaal over de grens goedkope benzine tanken; die tankstations zitten ook 
niet in de stad. 
 
naar: www.volkskrant.nl van 17 november 2008 
 
 
 
Opmerking bij afbeelding 1 op de volgende pagina 
Wiet (marihuana) en cannabis (plant waarvan marihuana wordt gemaakt) zijn 
softdrugs. Cocaïne is een harddrug. 
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afbeelding 1   
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