Drugs

1 Heeft u in de gemeente iets bemerkt van
drugscriminaliteit?

(n=224)

50%
43%

45%
40%

36%

35%
30%
25%
20%

15%

15%
10%

6%

5%
0%
Ja, vaak

Ja, soms

Nee, nooit

Weet niet

Toelichting
Ja,
vaak







Ja,
soms





Dagelijks wordt er gedeald in de van Beekstraat
Drugsdealers op verschillende plaatsen.
Elke avond op pleintje bij de Croon
Kom m aar eens kijken in de v Beekstraat
Je fietst er door en onder je neus wordt verhandeld
Staan sávonds laat bij de vijver bij het gemeentehuis wel 5 t/m 7 auto's soms tot 3.00
uur in de nacht.Wat ze daar uitvreten weet ik ook niet
Via de kranten
Vooral s avonds op pakeerplaats van de action, veel handel vanuit auto
Als ik s'avonds met de hond ga wandelen, zie ik zo nu en dan wel verdachte handeltjes.
(Auto geparkeerd zonder licht. Fietser of andere automobilist komt langs, stopt, korte
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onderhandeling, uitwisseling van het een of ander en weg wezen allemaal!
Bij oosterhof aan de achterkant (hoek) van de aldi
Dat er drugs verhandeld word
Dealers op straat, onder het tunneltje richting Liempde en richting sportvelden en bijde
ramp op Oost 's avonds
Gehoord, gezien en gesproken met gebruikers
Het is geen geheim dat in de Willibrordstraat en omgeving drugs wordt gedeald,
gebruikt, geproduceerd etc. Als buurtbewoner krijg je niet erg het idee dat er iets aan
gedaan wordt. Je weet dat het is en het gebeurd, de gemeente en de woningbouw weet
dit ook. Politie zie je zelden, zeker niet buiten de auto. Worden mensen hun huis uit
gezet komen er dezelfde mensen voor terug. De wijk verbeterd niet en kinderen groeien
op tussen drugs en drugsgebruikers. Je kunt er niet omheen.
Het opruimen van het drugsafval door politie/justitie geeft ook veel overlast. bedrijven
moeten zelf maar uit zoeken hoe ze aan en afvoer van produkten organiseren op het
moment dat er een pand ontruimd word. straat afgesloten en geen alternatieve route
voor (groot) vrachtverkeer. niemand die zich daar om bekommerd. geen communicatie
vanuit gemeente. Meewerkend Boxtel?
Ik zie soms dat er gedeald wordt.
Je fietst 's avonds wel eens langs plekken waar dealers staan
Onlangs nog op de duit
Plekken waar ze dealen. Als er dan vaak politie komt gaan ze naar een andere plek.
Slechte vraag. Bedoeld u gebruik van drugs, dan vind ik dat niet crimineel. Iedereen mag
zelf weten waar hij/zij aan doodgaat. dBedoeld u het maken ervan, dan is dat soms
crimineel.
Tegenover mijn huis wordt drugs gedeeld.
Vaak bij bepaalde adressen aanloop voor aankoop.
Vaak is de verspreiding zo subtiel te noemen, dat je beter deze vraag kunt stellen aan
studenten van St. Lucas bv. Men kent hun dealers en weet waar men moet zijn.
We hebben in de straat een daeler gehad
Woon in een rustige buurt
Ik persoonlijk merk er niets van. Ik lees het alleen af en toe dat er een pand gesloten
wordt of dat er mensen opgepakt zijn.
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1.1 Komt het volgende voor in uw woonwijk?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=131)
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Bij de kinderboerderij staan vaak auto's en scooters en ook bij het bankje bij het apollopad een
stukje verder zitten ze vaak.
Bij het tankstation in de wijk selissen word gedeald en bij de senioren flats die er staan.
Duidelijk bij de Gemeentevijver, achter Texanopp Fellenoord en op pleintje bij de Croon
Er is veel drugshandel op het parkeerterrein van mgr Bekkersstraat. Gewoon open en bloot. Zie
dit vele ke ten als ik door de straat fiets en als ik bij mijn ouders ben . De bejaarden voelen zich
hierdoor niet veilig. Al meerdere keren dee politie op aan gesproken maar ik en de bewoonders
zien geen verbetering. Erg triest voor deze mensen . Durven daar door ook niet makkelijk de
straat op
Er wordt gedeald en gebruikt in het huisje bij de stenen brug naar Stapelen. Vanaf de naast
gelegen parkeerplaats wordt regelmatig gehandeld.
Hangjongeren Vorsenpoel
Ik heb geen concrete verdenkingen, maar weet zeker dat het voorkomt.
In de speelplaats in onze buurt wordt zowel gehandeld als gebruikt door de jeugd.

3









In de Willibrordstraat hebben de mensen geen voortuin en daar zitten ze dus voor op straat.
Waarom ze de achtertuin niet gebruiken is een raadsel. Het gaat natuurlijk ook niet om het op
straat zitten maar wel om het vele alcoholgebruik (en wat al niet meer) wat er mee gepaard gaat,
op straat. Als buurtbewoner loop je daar echt niet graag langs want ze spreken iedereen aan
(niet vriendelijk, rare opmerkingen), mensen worden ongevraagd lastig gevallen, de muziek gaat
harder en harder. Er wonen mensen die een buurtcafé van hun eigen woning maken en daar de
buurt mee tot last zijn. De blikken bier en ander afval beland op straat, in brandgangen etc. Het
maakt de buurt niet gezelliger.
Meer controle parkeerplaats het Dommelbad. Vooral 's avonds
Meierijstraat en nieuwe nieuwstraat. Twee woningen, bekend bij politie maar wordt weinig aan
gedaan.
Zie s'morgens het parkeerterrein bij de vijver
Zie toelichting hierboven
Zoals aangegeven wordt er dagelijks gedeald bij de Plus voor. Meerdere malen politie gebeld
maar komen helaas te vaak te laat!
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Burgemeester Buijs wil snel samen met het plaatselijke politieteam, de landelijke politie en
een afgevaardigde van justitie om tafel om zo tot een aantal aanbevelingen te komen voor
de landelijke overheid om georganiseerde drugscriminaliteit het hoofd te bieden.

2 Met andere woorden, welke aanbeveling zou u de
burgemeester geven om de drugscriminaliteit het hoofd te
bieden?
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Actiever controleren op dit soort plaatsen
Allemiddelen gebruiken
Als de buurt een tip geeft moet de politie daar wel op in gaan
Als je een druggebruiker niet afzondert uit de samenleving besmet hij of zij die niet gebruiken.
Het is net als een rotte appel in de fruitmand als je die er niet uit verwijderd wordt de rest ook
slecht. Minder soft aanpakken
Alternatieven bieden qua werk en vrije tijdsbesteding
Bel eens willekeurig bij bepaalde mensen thuis aan en hoor de echte verhalen aan
Beloningssysteem burgers
Beter samenwerken tussen verschillende gemeenten en overheden
Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de strijd tegen drugs
Bevoegdheid om ook preventief op te treden.
Blijven optreden zo als het nu gebeurd
Blijven waarnemen
Coffeeshops in Boxtel starten, brengt minder straathandel
Controle op risicoadressen en bij personen die voldoen aan risicoprofiel
Dat kan deels door alternatieven te bieden: sport, cultuur (muziek, dans en theater), festival
e.d., maar ook banen creëren.
De burgemeester grijpt goed in
De capaciteit om drugscriminelen aan te pakken ontbreekt vaak. De driehoek burgemeester,
politie, justitie kunnen beter samenwerken.
De politie opdracht geven en eens in die auto's te kijken maar niet er langs rijden
Dealerplekken afgaan, alle maatregelen nemen die kunnen volgens de wet, link maken naar
uitkeringen, korten, taakstraffen
Dealers arresteren
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Doorgaan met streng optreden en panden sluiten
Er boven op blijven zitten en lik op stuk. Pand sluiten voor minimaal half jaar
Ga vooral zo door
Ga zo vooral door!
Gedogen. En pleiten voor landelijke legalisatie.
Hard aanpakken (3x)
Harde aanpak
Harde maatregelen
Harder optreden
Harder optreden, alleen mag dit schijnbaar niet in NL
Harder straffen. Sneller actie dmv agenten in burger. Agenten na de academie training laten
volgen bij de ME, dan zijn ze beter bestand tegen opkomende criminaliteit.
Het honk bij de school de vorsenpoel wegalen. Daar zoiezo vaker gaan kijken. En een leuk en
gaaf alternatief bieden voor de jeugd tot 18 ja
Het kan altijd beter
Hij is goed bezig
Hoogheem ....
In ieder geval vaker surveileren op plekken waarvan iedereen weet dat er gedeald wordt
Jonge agenten in het burger laten rondkijken
Keihard optreden (2x)
Kentekenregistratie koppelen aan uitkeringen, dan is snel te zien dat er iets niet klopt.
Legaliseren, volgens mij de enige manier om criminaliteit tegen te gaan
Letten op personen die ergens blijven rondhangen
Meer felle lampen op dit soort hang plekken.
Meer blauw op straat
Meer blauw op straat, ik heb bijvoorbeeld geen idee wie de wijkagent is hier
Meer controle ook in het uitgaanscircuit en ook straffen op gebruik ervan.
Meer controle op straat
Meer controle politie bij hobbendonkseweg . Daar wordt veel gedeald
Meer controle politie in burger
Meer controle.
Meer controleren
Meer controles op straat
Meer en vaker controles op de reeds bekende hangplekken, Trimbos Liempde, ramp Boxtel en
meer agenten op straat. 's avonds meer controle
Meer gerichte actie zodat hopelijk dit het voor de bejaarden n veiligere omgeving wordt
Meer mensen erbij betrekken zodat er eerder aangifte gedaan wordt. Strenger aanpakken
Meer mensen op straat die jeugd aanspreken
Meer politie in burger s avonds rond laten rijden
Meer politie laten rond rijden
Meer politie op straat
Meer surveilleren
Meer undercover op straat,
Meer voorlichting en preventieve maatregelen.
Meer wijk controle
Meer zichtbare controle op straat, politie/boa's te voet of per fiets
Mensen undercover laten gaan
Nog betere controle

6

































Nog meer inzetten op het oppakken van de kopstukken om daarmee een netwerk uit te
schakelen. Kwekerijtje hier en daar opruimen helpt niets, dat is maar een druppel op een
gloeiende plaat
Nog strenger optreden
Nu rijdt er zo nu en dan een politieauto zichtbaar door de wijk. Mijns inziens zou het veel beter
zijn als politie te voet of op de fiets zich regelmatig op straat vertoonde i.p.v snel door de straat
heen rijden en heel herkenbaar en opvallend zijn. Meer surveillance op straat
Ogen en oren goed openhouden. Het gebeurd onder je neus
Ogen en oren openhouden
Op een gelijktijdig tijdstip in het weekend alle cafe's bezoeken met drugshonden
Op elke melding reageren
Open een koffieshop, legaliseer softdrugs
Opsporen en zwaar straffen helpt niet gezien de grote vraag naar drugs; beter is het om te
legaliseren, te kwalificeren en te belasten. bepleit legalisatie net als alcohol
Panden direct sluiten
Prioriteit geven bij opsporing en vervolging
Reageren als burgers melden, en op plekken waar wordt gedeald tijdelijk camera's plaatsen
Regelmatig bezoek van agenten drugsontmoetings plaatsen
Repressief handhaven
Samenscholingsplekken beter te conroleren
Samenwerking met politie,uwv. Geldtromen in kaartbrengen. Wijkagent zichtbaar aanwezig
Sneller reageren op (anonieme) meldingen, kliknummer instellen voor Boxtel, voorlichting
geven op scholen over gevolgen drugsgebruik, meet onopvallend aanwezig op de bekende
plaatsen en natuurlijk inzet van cameratoezicht
Strak en duidelijk beleid en consequente handhaving politie en justitie
Streng beleid, auto's, geld ed afpakken
Streng tegen optreden.
Strenger controleren, meer politie op straat.
Verbieden in Boxtel te wonen.
Vermoeden van af en toe handelen op de parkeerplaats
Vooral doorgaan en er bovenop zitten
Vraag bij schooljeugd anoniem waar gedeald wordt. Heterdaad moet dan niet moeilijk zijn
Weet ik echt niet
Weg met drugs dat hoord niet in de gemeente
Zo snel mogelijk op pakken en meteen opsluiten voor een tijdje. Of een taakstraf bij in instelling
met verslaafde mensen
Zoon bedreigd na aankoop wiet.
Zorg dat de Politie dealers aan kan pakken en niet dat pappen en nathouden.
Zorg er voor dat er een coffeshop is in boxtel kun je gelijk geld aan verdienen en controleren

Extra toelichting weet niet:


Bemoei me er noet mee. Rook zelf ook een jointje.
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In welke mate bent u (on)eens met de volgende stelling?

3 ‘De wietteelt moet gereguleerd plaatsvinden’
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Ik denk niet dat mensen dat aangeven dat ze dat doen maar zou mooi zijn.
Wiet is goed en kan bij vele problemen helpen.
Dan is er meer duidelijkheid en komen er minder mensen in de problemen
Ik rook zelf ook een jointje en kweek liever me eigen wietje zodat het betaalbaar is.
Heb minder pijn als ik een jointje heb gerook maar kipen is duur.
Legaal maken en belasting over heffen. Mooie inkomsten voor de overheid.
Wietgebruik is voor mij gelijk aan het drinken van alcohol. Het gevaar zit hem in de
harddrugs. Met regulering beter toezicht, beter kwaliteit en je haalt het uit de
criminele sfeer. Blijf het nog steeds onbegrijpelijk vinden dat verkoop wordt gedoogd
maar verbouwen, vervoeren en verkopen niet. Hoe komt de wiet in de coffeshop?
Leidt vaak tot confrontaties en ruzies
Teveel gebruik bestraffen als bij alcohol. Teelt vrij.
Dan nog oncontorleerbaarder, nog meer mensen verslaafd. Nu al heel veel jongeren
die niet meer naar school gaan en stoned zijn, toekomst is niet meer belangrijk, maar
lekker gevoel nu. Wiet is niet meer zo onschuldig als vroeger. Iedereen kweekt. Hoe
ga je dan controleren? Handhaven??? Iedereen heeft dan planten, spul ervoor, dus
meer. Makkelijk geld verdienen, dus geen school, geen werk. Lekker uitkering
trekken en dit. Korte termijn.
De wietteelt moet worden uitgebannen.
Die rommel hoort niet in de samenleving. alleen bij medisch advies van een
specialist.
Door prioriteiten op andere zaken te stellen (gewoon omdat men niet meer
personeel heeft) ontstaat er dus een probleem. Om het dan te legaliseren doet men
alsof er dan geen probleem meer is. Dat is de kop in het zand steken. Als je zegt dat
je ongestraft overal mag parkeren is het parkeerprobleem dus ook opgelost.
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We willen dat iedereen stopt met roken omdat t ongezond is en de maatschappij
geld kost. Dan moeten we weed roken ook niet goed vinden!!!
Hoe leggen we dat uit aan onze kinderen????
Wiet is de meest verslavende stof om te roken. Iedereen die begint met verdovend
middelen begint met wiet. Een totaal verbod met een strenge sanctie zoals in
omliggende landen zou de enige juiste zijn. De gerechtige macht is hier veel te laks
mee.
Het is mij onbekend wat de gevolgen kunnen zijn om de wietteelt te reguleren.
Het kan namelijk twee kanten uitvallen.
1. De criminelen worden buitenspel gezet.
2. De criminelen krijgen de gereguleerde wietteelt in handen.
Aan de burgemeester en gerelateerde diensten de taak om e.e.a. in goede banen te
leiden.
Dit zal m.i. niet kunnen zonder hulp van de overheid, maar deze laten het op dit
gebied gruwelijk afweten.
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