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1. Samenvatting
Op stelling "1 ‘Ik ben voorstander van het legaliseren van de wietteelt’" antwoordt in totaal 62% van
de respondenten: "mee eens". In totaal 20% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Zou u de gemeente Kerkrade aandragen als proefgemeente voor legale wietteelt en de
verkoop van wiet?" antwoordt 53% van de respondenten: "Ja".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Kerkrade, waarbij 327 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?)
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Op stelling "1 ‘Ik ben voorstander van het legaliseren van de wietteelt’" antwoordt in totaal 62% van
de respondenten: "mee eens". In totaal 20% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

•
•

Daarmee haal je het grotendeels uit de criminaliteit
De staat kan beter mee verdienen aan deze handel dan dat het illegaal is
Het moet wel vrij zijn om te telen, geen door overheid toegewezen producenten die
de markt verpesten met te dure producten. De illegale teelt wordt dan niet gestopt.
Ik ben een chronische pijnpatient met Ehlers-danlos syndroom die ook nog last van
ADHD en autisme heeft en cannabis houd mij rustig en de pijn tot een bepaalde
hoogte. Maar De criminaliteit bij de shops is drama en de wiet heeft geen
natuurlijke smaak en stoffen meer waardoor t eerder schadelijk is dan dat t mij
helpt! Een eigen wietteelt zou legaal moeten zijn met een bepaald aantal planten
zonder dat een woningbouwvereniging of instantie ze in beslag neemt of woning
uitzet. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de planten voor eigen gebruik blijven.
Veel mensen zullen hier voordeel van hebben. Ik vind wel dat de leeftijd van 18 naar
23 moet in de shops en eigen wietteelt met eventueel een pasje met goedkeuring
voor gebruik thuis omdat de echte jongeren het meeste misbruik maken van de
wietteelt en shops! Tenslotte vragen de shops veel te veel geld en voor de troep die
in de kweek word gestopt!
Ik ben voor het experiment. Pas daarna zal blijken of ik voorstander ben het van
legaliseren van de wietteelt.
Minder criminaliteit
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Wel onder streng toezicht en kwaliteit controle ,belasating over heffen en
goedkoper verkopen dan wat er illegaal te koop is. lijkt me de oplossing voor n hoop
criminaliteit
Zeer zeker als het betrekking heeft op pijn bestrijding.
Zo kan er controle komen op de kwaliteit en criminaliteit teruggedrongen worden.
Wel is het nodig dat er voldoende variatie in het aanbod komt anders kan je het net
zo goed laten.
Als je t als overheid niet kunt handhaven is legaliseren een betere oplossing.
Er zijn veel ergere drugsproblemen dan dit.
Pak maar eens de illegale labs aan en het dumpen van dat afval.
Als je wiet mag kopen en gebruiken is het niet meer dan logisch dat het ook geteeld
mag worden. Wil je dit niet, dan ook verkoop en gebruik strafbaar maken
Door aangewezen instanties
Door legalisering haal je het hele systeem uit het criminele circuit.
Eens met het uitvoeren van het EXPERIMENT. En afhankelijk van de uitkomsten
daarvan (minder criminaliteit) beoordelen of legaliseren zinvol is.
Het zou fijn zijn als mensen die vanwege chronische pijnklachten aangewezen zijn
op medicinale wiet(olie), deze via het normale cirquit (arts/apotheker) zouden
kunnen verkrijgen.
Je krijg pas overzicht als de hele keten in beeld is.
Kom ik in het bos hopelijk minder zakjes en “ dealertjes” tegen
Legaliseren is goed voor het behouden van een constante kwaliteit van de
softdrugs. Het gevaar bestaat dat de prijzen gaan stijgen ivm accijns en dat is
waarschijnlijk niet goed voor de criminaliteitcijfers.
Minder criminaliteit
Minder illegale teelt met overlast van dealers/kopers en minder onveilige
brandgevaarlijke woningen waar geteelt wordt. Door te legaliseren is het illegaal
kweken niet meer lucratief
Het valt te proberen
Ik ben er voor mits goed toezicht mogelijk is . en daarom ben ik eigenlijk tegen, dat
het alleen maar goed te reguleren is als alles helemaal in kannen en kruiken is.
Mijn kennis over dit onderwerp is onvoldoende om een afgewogen mening te
kunnen geven.
Niet legaliseren en streng handhaven, of wel legaliseren en de achterdeur
problematiek (inkoop) reguleren. Simpel.
Door legalisering ontstaan alleen nog maar meer problemen omdat dan nog
makkelijker aan de wiet te komen is en er nog meer vraag naar zal komen met alle
gevolgen van dien.
Het beste is om wietgebruik te verbieden.Zet alle geld op een goede voorlichting
zodat de jeugd van nu geen drugs en alcohol gaat gebruiken.legaliseren betekent
gebruik het maar de regering keurt het goed.We hebben allemaal tegenwoordig de
mond vol over gezonder eten en leven dan kan de regering toch niet wiet
legaliseren.
Het is tweeledig. Ik ben principieel tegen legalisering van wietteelt. Maar het is wel
een beter alternatief dan gedogen.
Voor eigen gebruik prima, maar te verwachten valt veel overlast door met name
Duits drugstoerisme
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Dan wordt het alleen maar erger
De illegale wietteelt zal hierdoor niet of maar minimaal teruggedrongen worden.
Het is en blijft druggebruik
Legale wietteelt betekend hoge prijzen voor legale wiet. BTW, accyns enz. Logisch
toch dat de illegale wiet aantrekkelijk blijft. En daarbij: alle jaren lang is er een hetze
tegen de rokers. En dit willen we dan wel legaliseren. Beetje tegenstrijdig, of nit da?
Slecht voor de gezondheid. Roken wordt op allerlei manieren aangepakt, terecht
overigens. Wiet is ook verslavend en tast op de duur ook de hersenen aan.
Wiet is gaandeweg gedoogd, wat mijn inziens iets is wat eigenlijk verboden is.
Wiet is roken..roken wordt ontmoedigd en dit wil men legaliseren zie genoeg
stoned in een auto zitten,medicinale wiet oké maar dit is te gek voor woorden
Zeer slechte zaak. Div. stoffen in de wiet die ook COPD kunnen veroorzaken. Aantrekkinskracht van mensen buiten Nederland zal toenemen. Verkeers veiligheid in
het geding. Eigen teelt zal toenemen. Tevens zal creminaliteit toenemen
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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 Kerkrade aandragen als proefgemeente
voor legale wietteelt en de verkoop van wiet?
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Op vraag "2 Zou u de gemeente Kerkrade aandragen als proefgemeente voor legale wietteelt en de
verkoop van wiet?" antwoordt 53% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•

•
•
•
•
Nee

•
•
•
•
•
•

Allen door een Pilot/ test valt uit te vinden wat dit met name doet in gemeenten in de
grensstreek.
Als de belastingopbrengsten (van de wietverkoop) ten goede komen aan de Kerkraadse
Gemeentekas, dan zeker!
Drugscriminaliteit (illegale plantages) is hier een probleem
Gebeurt nu toch al op de Hammolenweg........?
Ja waarom niet, we hebben al n aantal koffeeshops kunnen die meteen volledig legaal
en "gezond " gaan werken zullen de wietplantages hier in de buurt en hopelijk ook de
criminaliteit teruglopen , als de drugtouristen die dan op de reclame van de legale en op
kwaliteit gecontrolleerde wiet afkomen dan ook ergens wat eten en drinken heeft de
plaatselijke middenstand er ook wat aan ;-)
Mits dit alleen geldt voor burgers die in Kerkrade wonen om drugstoerisme te vermijden
Tevens goed nakijken wie de verkoop gaat doen. Ik heb geen hoge pet op van de
eigenaren van de huidige shops.
Waarom niet. Het gaat toch om de proef en niet om de stad.
Zeker gezien de grensligging
Grote klantenkring vanuit het buitenland vertroebelt de uitslaq mogelijk
Ik denk dat het aan de grens wonen het beheersen van proefgemeente extra moeilijk
maakt. Dit bij een materie niet gemakkelijk is en gevoelig ligt.
Kerkrade als grensgemeente, trekt daarmee een massa Duitse kopers aan en kijk maar
naar bv. Maastricht wat een ellende dat geeft
Kerkrade is hier te klein voor.
Lees vraag een.
O mijn god serieus? Nog meer drugs toerisme
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Omdat er in het grensgebied veel overlast van buitenlandse dealers/gebruikers wordt
waargenomen, kan het zijn dat de resultaat van een dergelijke proef niet juist gemeten
wordt terwijl er wel degelijk verbetering is opgetreden. Het meten of de proef geslaagd
is, kan dus in een grensgebied moeilijker zichtbaar zijn dan in een stad waarbij men niet
te maken heeft met grens gerelateerde drugsoverlast. In een Kerkrade wordt namelijk
maar een klein gedeelte van de illegale wietteelt gebruikt voor de bevoorrading van de
twee gedoogden coffeeshops.
Parkstad breed aanpakken, niet te veel verspreiden. Dan is controle en handhaving ook
weer moeilijker.
Te kort op de grens....
Alles een vraag of genoeg expertise is op bij de gemeente.
Als ik al moet constateren dat ze niet eens de kundigheid in huis hebben om bijv.
jeugdzorg te beheren...
Ik ben niet in staat alle voor en tegens eerlijk tegen elkaar af te wegen.
Ik zou het gewoon overal legaliseren, anders trekken die paar steden misschien meer
druggebruikers aan, en dat lijkt me ook niet echt wenselijk.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u de gemeente Kerkrade zou aandragen als
proefgemeente voor legale wietteelt en de verkoop van wiet? (n=161)
Toelichting (78%):
•
•
•
•
•

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

Afname criminaliteit door legalisering
Allen door een Pilot/ test valt uit te vinden wat dit met name doet in gemeenten in de
grensstreek.
Als de wiet dan maar alleen gebruikt word voor nl burgers
Als grensgemeente heeft Kerkrade een voortrekkersfunctie in Nederland
Als grensgemeente krijgen we in Kerkrade veel te maken met mensen uit de Euregio die naar hier
afreizen om wiet aan te schaffen. Een proef met legale wietteelt zou ervoor kunnen zorgen dat
deze behoefte in ieder geval legaal kan worden voorzien. Daarnaast is legale teelt directe
concurrentie voor de thuiswerkers die met de prijs zullen moeten zakken waardoor het een stuk
minder lucratief wordt om een kwekerij op te zetten in de eigen woning.
Als grensgemeente veel overlast, die hierdoor voorkomen zou worden.
Als het vrij verkrijgbaar is zijn we in Eygelshoven af van al die gebruikers bij Quiam
Als het zo blijft als nu wel, nu heeft bijna niemand van de verkoop last..
Als iets mag is de loll er misschien vanaf, het is veiliger
Als ook de teelt legaal en gecontroleerd plaats vind kun je het illegale, criminele circuit hard
aanpakken en daardoor de overlast verminderen
Als voorbeeldfunctie van goede wil
Belangrijk dat er, behalve grote steden als experiment, ook een proef komt in een kleine
gemeente met een heel ander karakter.
Daar waar de overlast is is het legitiem andere zaken uit te proberen.
Dan is er minder illegale teelt
Dan is het afgelopen met al het vreemde tuig dat tot s’nachts wiet gaat kopen in Kerkrade
Dan loop je in de pas en bent niet afhankelijk van andere personen en steden
Dan lopen wij tenminste ergens in voorop. Er is veel groengebied hier; vlak bij de
bDuitse/Belgische grens: ideaal dus in economisch opzicht.
Dan wordst het bij mij aan de overkant rustiger vwb dealen
Dan zal iligaal stopen en veilig woonen is voor veel die nu niet weten wat bij buren gebeurt
De dealers van straat te houden zodoende minder criminaliteit
Denk dat dit de duistere handel beperkt.
Der is genoeg overlast van illegale zaken van wiet. En zo haalt u ze de wind uit de zeilen.
Door de ligging in het grensgebied zal legale wietkweek en verkoop de daling van de criminaliteit
bevorderen.
Door de ligging van ons Kerkrade dichtbij de grens
Door een proefgemeente te worden kan men op alles inspelen. Bij ons is de grensregio zeer
belangrijk. Wil je de legalisering dan ook toestaan voor verkoop aan mensen uit andere regio's of
streken.
Door het te legaliseren voorkom je dat mensen het zwart gaan doen
Door te legaliseren voor nederlandse ingezetenen, moeten de mensen uit Duitsland uitwijken
naar elders. En dat is fijn.
Drugsproblematiek is groot. Hierdoor kan je er een duidelijker beeld van krijgen en over een
aantal jaren gerichter aanpakken.
Ee is al veel teelt en verkoop, er zou niet veel veranderen. Buiten dat inwoners die nu afgerekend
worden op illegale zalen dat nu legaal kunnen doen waardoor er minder problemen zullen zijn.
Een gemeente moet het doen. En als grensgemeente interessant hoe de overige landen hierop
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reageren.
Eerlijk en legaal aan de voorkant / eerlijk en legaal aan de achterkant
Er ia al een coffeeshop die veroorzaakt geen overlast
Er is door de ligging vrij veel drugstoerisme vanuit Duitsland. Daardoor naast onze autochtone
inwoners voldoende klanten. En hopelijk komt de wietteelt en verkoop dan uit het criminele
circuit.
Er is genoeg zwart handel dan is het beter om het legaal te maken
Er moet iemand mee beginnen.
Er worden regelmatig plantages aangetroffen in Kerkrade. Als er legaal wiet geleverd wordt zijn
deze niet meer nodig. Ik hoop dat deze mensen dan een eerlijke baan zoeken, maar dat is
afwachten
Er wordt hier ook al enkele jaren prima gewerkt met de verkoop aan buitenlanders bij de legale
shops
Er wordt toch illegaal veel gekweekt, verder kan kerkrade als goed georganiseerde
kleinegemeente deze teelt goed controleren en blijven gevaarlijke situaties hopenlijk uit
Er zijn voorbeelden in het buitenland dat het werkt
Expertise ter plaatse
Extra geld in de gemeente kas en geen thuis kwekers meer
Gezien de geografische ligging, dus veel buitenlandse drugstoerisme.
Gezien de grensligging, volgens mij overwegend veel Duitsers. Wellicht is er een verkoopshop
Herzogenrath te maken, zijn wij af van het verkeer.
Gezien e regionale ligging van kerkrade
Goede ligging tov buitenland, ervaring door oprollen grootste illegale kwekerij in het verleden op
het juliaterrein
GRENSGEBIED
Grensgemeente Dan beter zicht op alles. Nu wordt het ingezette criterium ook niet gehandhaafd
Grensgemeente, dus veel last van drugstoerisme. indien legaal kan controle beter kan de straat
verkoop (stiekem) verdwijnen en dus minder overlast
Haalt wietteelt uit criminele milieu
Het is belachelijk dat je het wel mag verkopen in een koffieshop en je mag het niet verbouwen.
Het is toch van de gekke dat iets wel verkocht mag worden maar illegaal is om te verbouwen! Dat
kan alleen in Nederland.
Het vergrijzende Kerkrade mag ook eens aan andere dingen dan ouderenzorg aandacht
schenken.
Het wordt er toch al genoeg gebruikt en gedealt
Het zou geen proef moeten zijn, maar algehele legalisering. Deze proef heeft alleen kans van
slagen als een overgroot deel van gemeenten meedoen.
Het zou kunnen aantonen dat de overlast en of de creminaliteid toe neemt of niet
Hier wordt veel, vaak onverantwoord gedeald
Hier zijn meerdere gedoogde koffieshops
Hopelijk dat de illegale handel en thuis teelt afnemen.
Ik ben alleen maar voorstander, zodat mediwiet (olie) mogelijk is voor zieken en chronische
pijnbestrijding.
Ik ben volledig overtuigd van de medicinale toepassing en de niet verslavende werking als zijnde
"drugs"
Ik denk dat het iedereen te goede komt als de wietteelt legaal wordt. Kerkrade zou een prima
proefgemeente zijn
Illegale wiet wordt zo minder aantrekkelijk.
In de hoop dat het dealen van drugs zoals wiet dan minder wordt.
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In Kerkade wordt al zoveel wiet gerookt dat het net zo goed gelegaliseerd mag worden.
Inkomsten zijn altijd welkom, uiteindelijk komt dit weer ten goede aan de burgers.
Ja waarom niet, we hebben al n aantal koffeeshops kunnen die meteen volledig legaal en
"gezond " gaan werken zullen de wietplantages hier in de buurt en hopelijk ook de criminaliteit
teruglopen , als de drugtouristen die dan op de reclame van de legale en op kwaliteit
gecontrolleerde wiet afkomen dan ook ergens wat eten en drinken heeft de plaatselijke
middenstand er ook wat aan ;-)
Je moet alles proberen om de overlast van illegale wietteelt te verminderen
Kan overral
Kan van voordeel zijn voor toekomstige gebruikers.Beleving;gewenning;uitproberen.
Kerkrade is m.b.t. de wietteelt niet onbekend en heeft ervaring met die shops.
Kerkrade ligt in de grensstreek.
Kerkrade wonen niet al te veel mensen maar de shops zijn wel altijd druk. Omdat ik zelf
chromische pijnpatient ben ken ik ook meerdere mensen die graag een eigen plantje willen om
hun pijn en Alzheimer en epilepsie en dergelijke willen verminderen maar de shops hun niet
goed doen wegens alle troep die ze gebruiken tijdens de kweek.
Laten wij ook eens één keer progressief zijn
Legale werkgelegenheid en wiet is een geneeskrachtige plant.
Legale wietteelt voorkomt illegale teelt
Ligging aan de grens
Met name door de ligging. Grensgemeente e.d.
Minder criminaliteit
Minder criminelen
Minder drugsgerelateerde criminaliteit
Minder krimilaliteit, meer inkomsten voor Kerkrade
Minder last van dealers
Minder overlast door buitenlandse afnemers en dealers om de hoek.
Minder overlast in de wijken
Misschien minder criminaliteit er om heen
Nu teveel illegale plekken waar wiet verkocht wordt
Nu zie je de dealers als idioten door het centrum rijden.
Om de illegale wietteelt te beperken
Om de overlast van illegale wietteelt sterk te beperken
Om het uit het criminele circuit te halen
Om overlast van dealers in woonwijken en parkeerplaatsen te voorkomen
Omdat al goede ervaringen zijn opgedaan met de daar aanwezige coffeeshop
Omdat het nu zwart binnen komt, en wit naar buiten.
Omdat ik het gevoel heb dat hier erg veel illegale teelt is. En we er hopelijk dan snel van af
komen.
Omdat nu al op meerdere plaatsen illegaal geteeld wordt
Omdat we zo kort bij de grens wonen en het 'Wiettourisme' welig tiert
Overlast buitenlandse gebruikers indammen
Toch al veel drugstoerisme, dan maar beter legaal
Uit het criminele circuit en plaatselijk telen. Geen transport en onder controle
Uitschakelen criminelen, tegen gaan overlast.
Vanwege de controle die we dan hebben en hopelijk verjaagt dat dan de dealers uit onze straten
Vanwege de ligging langs de grensstreek, waardoor veel Duitse klanten naar Nederland komen.
Veel mensen met lichamelijke klachten zijn gebaat bij het gebruik van weet
Verminderen criminaliteit (2x)
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Waarom niet? Je kunt niet ja zeggen tegen het experiment en vervolgens zeggen: Maar dan wel
in een andere stad. Daarbij is Kerkrade ook nog eens een grensgemeente, en die heb je nodig om
de effecten te meten in het grensgebied.
We hebben binnen de gemeente twee koffieshops die wel mogen verkopen maar niet legaal
mogen inkopen en dat is een absurde situatie
We zijn een grens gemeente en met legale teelt kkan de kwaliteit beter gewaarborgd worden
voor betere gezondheid(geen haarlak etc op de wiet), hoop wel dat ze goed nadenken over hoe
anders gaat de criminaliteit ivm inbraken etc giga omhoog.
We zijn een grensgemeente en trekken veel buitenlanders aan door ons gedoogbeleid, daardoor
neemt de criminaliteit toe. De dealers overschrijden de gedoogde hoeveelheid en zien de
buitenlandse klanten als een mooie geldbron. Legaliseren betekent dat de prijs omlaag gaat en er
vrijwel geen winst meer wordt gemaakt waardoor de criminaliteit afneemt. Laat het in bepaalde
winkels aangeboden worden tegen een redelijke prijs. Legaliseren neemt de druk van de ketel
voor dealers, verslaafden, omwonenden en handhaving.
Wiet is net zo gevaarlijk als Alcohol. Belast het en doe er niet moeilijk over en politie heeft tijd
om echte criminaliteit aan te pakken
Wiet moet helemaal gelegaliseerd worden
Wij hebben al ervaring met legale verkoop, dan is stap de naar legale kweek minder groot!
Wij zijn een grensgebied met Duitsland, veel aanloop van klanten. WIj hebben genoeg
leegstaande panden en als je kijkt in de US zie je het goed is voor een gebieds ontwikkeling.
Zie antwoord vraag 2
Zie vraag 2.
Zijn we af van de dealertjes op straat
Zou mooi zijn als Kerkrade één van de voorlopers in Nederland kan zijn.

Ik wil geen toelichten geven (28%)
Weet niet (1%)
Toelichting
Toelichting: •

Wij hebben heel veel illegale kweek. Wellicht dat wij met legalisering de illegale
kweek de wind uit de zeilen kunnen nemen.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u de gemeente Kerkrade niet zou aandragen als
proefgemeente voor legale wietteelt en de verkoop van wiet? (n=106)
Toelichting (66%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Allerlei randfiguren die dan naar Kerkrade komen
Bang voor storingen in het elektriciteitsnet als Jan en alleman nu meent een bijverdienste te
hebben.
Ben absoluut tegen..
Ben niet voor legaliseren voor welke gemeente dan ook
Ben tegen elke vorm van drugs.
Betwijfel of in Kerkrade de nood zo hoog is om een pilot te zijn
Bij een proef komen altijd onverwachte hobbels om de hoek. Dit onderwerp is zo complex dat de
onverwachte moeilijkheden grote gevolgen met zich mee kunnen brengen voor veiligheid en
leefbaarheid.
Dan krijg je die doorverkoop op straat weer als grensgemeente
Dan zullen teveel mensen van buitenaf gaan komen, vooral hier in de grensstreek
Dat wordt een chaos, men komt van heinde en verre om wiet te kopen.
De gemeente kan het toch niet maken om nog meer jeugdige aan de wiet te helpen en zo
mensen in de problemen te brengen .Kerkrade helpt met legaliseren de jeugd in de schulden te
brengen en hun leven te verwoesten.Kerkrade zou er beter aan doen drugsdealers harder aan te
pakken.
De nabijheid van de grens. Legale wiet is misschien wat voor in Amsterdam of Den Haag waar
grenscriminaliteit veel minder speelt.
De test is pas geslaagd als alleen Nederlanders er kopen, in Kerkrade komen ook Duitsers en
Belgen
Deerst moeten de mensen die wiet kopen moeten worden geregistreerd worden
Denk aan de toestroom van andere gemeenten en de oosterburen.
Dit is rotzooi want met hand en tand bestreden moet worden
Drugs toerisme
Er is al genoeg overlast momenteel door gebruikers en dealers
Er is nu al te veel overlast, dit zal hierdoor alleen nog maar toenemen!!
Geeft naar mijn mening alleen maar overlast in de wijken waar het wordt toegelaten
Geen voorstander van legale wietteelt.
Gemeente kerkrade is hier te klein voor.
Grensgebied
Hebben nu al last van de wietverkoop op de hamstraat auto's rijden met grote snelheid over de
wegen meestal buitenlanders.Houden zich niet aan de verkeersregels in auto's met geblindeerde
ramen , de meeste zijn al onder drugs je ziet het aan de rijstijl.
Heeft een aanzuigende werking
Het is nu relatief rustig in de stad. Die garantie komt dan te vervallen.
Het is troep die alleen maar elende met zich mee brengt
Het stinkt al genoegt in de stat en tuinen
Het wordt alleen maar erger met drugs en nog meer
Het wordt van kwaad tot erger. Roken wordt overal verboden, maar drugs legaliseren, te gek
voor woorden.
Ik ben tegen wiet consumtie het kost de jeugdzorg handen vol geld
Ik verwacht dat dit in eerste instantie heel wat drugstoeristen uit Duitsland trekt.
Ik zie daar geen voordelen voor de gemeente in.
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Illegale telers blijven er toch
In mijn ogen is wiet een drug en dat moet niet gelegaliseerd worden, welke drug volgt hierna?
Kerkrade heeft al een aantal belangrijke zaken op de agenda staan; dit zou (teveel) aandacht
nodig hebben.
Kerkrade hoeft niet de beste leerling van de klas te zijn. Allereerst moet de politiek zich eens
bezig houden met andere dingen die binnen de gemeente spelen.
Kerkrade moet niet willen benadrukken "achterstand" maar zich meer op andere zaken
profileren (waar men zich in positieve zin mee kan profileren)
Laat eerst andere gemeenten het uitproberen. Hier komen ook veel mensen van over de grens
dus dat wordt dan erg druk
Lage SES armoede veiligheid
Lees vraag een.
Legaliseren betekent ook een onderwereldhandel als tegenpool
Nog meer overlast
Nog meer toeloop van Duitse klanten !
Omdat dan het drugstoerisme vanuit Duitsland explosief stijgt!!
Omdat de gemeente Kerkrade steeds ten strijden is getrokken, de drugshandel te tolereren qua
pand verkoopt, mits men zich aan de spelregels hield, of de zaak 6 maanden of langer dicht ging,
bij overtreding.
Omdat dit altijd criminaliteit met zich mee brengt, daarbij komen er ook verkeerde mensen
vanuit het buitenland
Omdat er in het grensgebied veel overlast van buitenlandse dealers/gebruikers wordt
waargenomen, kan het zijn dat de resultaat van een dergelijke proef niet juist gemeten wordt
terwijl er wel degelijk verbetering is opgetreden. Het meten of de proef geslaagd is, kan dus in
een grensgebied moeilijker zichtbaar zijn dan in een stad waarbij men niet te maken heeft met
grens gerelateerde drugsoverlast. In een Kerkrade wordt namelijk maar een klein gedeelte van
de illegale wietteelt gebruikt voor de bevoorrading van de twee gedoogden coffeeshops.
Omdat ik dan woonboulevard taferelen verwacht op een Duitse feestdag, maar dan elke dag in
de week, van Duitsers die hier in de rij staan.
Omdat we een grensgemeente zijn en dan nog meer geïnteresseerden uit Duitsland de grens
over gaan steken. Experimenten in het midden van het land, implementatie dan overal, zodat het
grensverkeer gespreid wordt.
Op Parkstadniveau oppakken, Heerlen ligt meer voor de hand.
Overlast van burgers uit andere EU-landen
Parkstad breed aanpakken, niet te veel verspreiden. Dan is controle en handhaving ook weer
moeilijker.
Proefgemeente geeft niet de mogelijkheid om de zaak later terug te draaien
Roken wil men verbieden . En wiet word zo gestimuleerd
Te dicht bij de grens
Te veel aanloop van andere gemeentes en buitenlanders.
Te veel overlast van bewoners andere gemeenten
Tegenstander van wietteelt
Trekt alleen maar verkeerd volk aan
Trekt criminaliteit en buitenlandse kopers aan
Trekt veel schorem aan
Veel overlast gezien onze ligging
Voor mij valt wiet onder drugs
We hebben al geen al te beste reputatie, hiermee zal het niet beter worden.
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We hoeven niet in alles voorop te lopen. Kerkrade kent vele uitdagingen, eerst die maar eens
voorrang geven.
We wonen zo kort aan de Duitse grens dat geeft problemen dat is één rede, de belangrijkste
reden is dat we kerkrade proberen te promoten en op te bouwen, met dit beleid kun je gelijk de
stad gelijk sluiten voor gezinnen om hier prettig te wonen
Werkt nog meer nog meer illegale handel in de hand
Wiet hoort niet in de samenleving
Wiet is het begin van verdovende middelen en het begin van criminaliteit
Wiet moet gewoon uitgebannen worden
Wietteelt en gebruik moet verboden worden
Wil geen bijdrage leveren aan de langzame ondergang van een beschaving
Zie 2
Zie boven (2x)
Zie hierboven
Zie uit bovenstaande motivering.
Zie voorgaande reden
Zie vraag 1
Zitten toch risico;s aan verbonden, meer iets voor grote steden

Ik wil geen toelichting geven (30%):
Weet niet (4%)
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Kerkrade
Wietproef
17 januari 2019 tot 30 januari 2019
327
5,4% (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.

16

