Happy hour
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Horecabedrijven in onze gemeente mogen niet meer stunten met prijzen van alcoholische
drankjes, bijvoorbeeld via een ‘happy hour’.

1 Wat vind je van dit verbod?
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Toelichting geanonimiseerd
1: zeer goed, 2: goed, 3: neutraal, 4: slecht, 5: zeer slecht, 6: weet niet











1: Zet alleen maar aan tot meer drinken in korte tijd
5: Waarom zou dit niet meer mogen? Is gewoon een trucje om klanten te trekken.
5: Voor mensen ouder als 18 jaar moet het voor de eigenaar de gelegenheid geven om
bepaalde acties te doen om zijn onderneming goed te runnen.
5: Het leven is al duur genoeg. Dit kan klanten trekken. Als andere gemeenten dit wel toelaten,
is de concurrentiepositie van onze gemeente slechter.
5: Het is goed om dit in te voeren. dan gaat de jeugd eerder naar het cafe en gaan ze niet
indrinken in een keer/garage
5: Denk dat de horeca al genoeg moeite heeft om het hooft boven water te houden.
5: Dan minder stimulans om eerder naar de horeca te gaan, jammer voor mensen die wel
verstandig om gaan met alcohol en de prijzen zijn al zo hoog dus de happy hour is een mooie
uitkomst!
4: Kan de horeca nog wat verdienen wordt het ze weer tegengemaakt. Is ook een aktie om de
mensen eerder in de café s te krijgen
4: Is gericht tegen de jeugd. Wat je ook doet, zij krijgen hun portie toch wel.
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4: Ik zie meer in het tijdig sluiten van horeca gelegenheden en daarvoor `motivatie` om eerder
uit te gaan in de vorm van happy hour met enkel heel licht alcoholische drank (max 5%) .
Waarom mag een supermarkt wel friet-vet in de aanbieding doen en ook bier. Sterk
alcoholische dranken is meer een probleem. Waar leg je de grens?
4: Ik denk dat het de verantwoordelijkheid van ouders samen met hun kinderen is om
alcoholgebruik te bespreken. Een wettelijk verbod kan ook misbruik in de hand werken. De
leeftijdsgrens van 16 vond ik prima
4: Het is al allemaal duur, als ze het allemaal in een keet gaan drinken zijn er zo dadelijk geen
leuke horecabedrijven meer
4: Een horecabedrijf moet zelf kunnen beslissen of ze stunten met alcoholische drankjes. De
barman of barvrouw kan zelf beslissen om aan iemand die zat is niet te schenken.
4: De prijzen zijn nu belachelijk duur, daarom mag van mij een happy hour best. Als mensen
veel willen drinken doen ze het toch.
4: De horeca wordt aan alle kanten het vel over de oren getrokken en happy hours zijn niet
voor blagen. dat kleine beetje kan de horeca op de been houden. We willen toch allemaal een
leefbare omgeving. dan moeten we u niet schijnheilig gaan doen.
4: Als ouders hun kind goed hebben opgevoed dan kennen ze hun kind en hoeven ze niet bang
te zijn of ze moeten er juist meer aandacht aan besteden dat genoeg, genoeg is. In deze tijd is
het toch al moeilijk om voor de horeca het hoofd boven water te houden en voor de klanten
wordt hier door ook het pilsje waarschijnlijk weer duurder. En dat veroorzaakt dan nog meer
klantenverlies.
3: Overmatig alcoholgebruik hangt niet van een uur af. Ook wanneer er dan meer gedronken
wordt. Een volwassen lichaam geeft bij nuttigen van bier op een gegeven moment zijn grens
aan. Dit in tegenstelling tot sterke drank. Ik ga ervan uit dat sterke drank niet geldt bij een
happy hour". Overigens bij een onvolgroeid lichaam (hersenen) wordt de grens nog niet
aangegeven wat de reden is dat jongeren eerder de grens bereiken om zich coma te zuipen."
3: Het voordeel van zo`n happy hour is dat mensen dan toch eerder komen dan ze normaal
gesproken zouden komen.
3: Happy hour is een reactie van cafe`s op de keten". indrinken heet dat. zo verdient het cafe
er nog iets aan. was er vroeger ook al bv 2 pils voor 1 gulden (1970)"
3: Als drank alleen nog maar door volwassenen genuttigd mag worden, mag je er toch ook
vanuit gaan dat zij hun eigen grens hierin mogen en kunnen bepalen. De gevolgen van teveel
drank zijn voor jezelf.
2: Winkels moeten ook niet stunten
2: Verbod te ver gezocht
2: Langzamerhand andere manieren verzinnen om het leuk en gezellig in de kroeg te houden
2: Het lijkt me beter als ze er iets van snacks of zo bijgeven en zo toch extra aandacht schenken
aan de gast op een bepaald tijdstip.
2: Een happy hour kan naar mijn mening leiden tot extra drankgebruik. Kunnen ze beter de
normale" consumptie prijs wat lager aanhouden. Dit zal ook klanten trekken lijkt me."
2: dan zullen ze op en andere manier wel gaan stunten
2: Als je dan ergens wilt voorkomen dat de jeugd minder drinkt is dit een goede manier
2: Als dit voor alles geldt ook voor sterke drank en niet alleen voor bier
2: alleen moeten supermarkten dan ook geen happy hour hebben(twee halen een betalen bij
alcohol)
1: Ik vind sommige stunten" asociaal en egoïstisch van de betreffende bedrijven in Horst, één
speciaal. Hij slaan zijn slaatje ten koste van de drinkende jeugd die natuurlijk hun ingelegde geld
"terug" willen drinken. Heel slecht voorbeeld, sorry !"
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1: Een happy hour heeft maar één doel: klanten lokken en winst maken. Dit zorgt voor
onnodige snelle en hoge alcoholconsumptie, dat is nergens voor nodig. Een biertje of wijntje
drinken is prima, maar het is onzin dat dit zo snel en zo veel mogelijk zou moeten (en dat
moedigt een happy hour wel aan).
1: Door stunten, gaat men alleen maar meer drinken
1: de sluitingstijd aanpassen
1: Beter stunten op a.vrije producten. Of vanuit eten meer mensen werven op vroegere tijden.
Of kroegen vroeger dicht, gaan mensen ook eerder.

De gemeente wil met dit verbod een bijdrage leveren aan het terugdringen van het
alcoholgebruik onder jongeren.

2 Wordt er, volgens jou, dankzij het verbod
minder alcohol genuttigd?
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Toelichting - geanonimiseerd
1: Ja, 2: Nee, 3: Weet niet






3: Ga niet meer uit. Kan hier dus niets over zeggen
3: Zolang er in keten en sozen vrijelijk alcohol wordt geschonken is een verbod voor de jeugd
niet aan de orde!
3: Wijzig sluitingstijden naar max 01.30 helpt meer.
3: Polen het land uit zetten met drankoverlast. Weg met dat tuig buitenlanders handen boven
hooft houden. maxima en Willem is slechste voorbeeld van Nederland omdat ze zelf
buitenlanders zijn daarom. Worden buitenlanders handen boven het hooft gehouden
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3: Op andere plekken is bekend dat het verbod op happy hours minder alcohol aan jeugd wordt
geschonken. Of dat in Horst ook zo zal zijn moeten we afwachten, maar ik hoop van wel.
3: Ik verwacht niet meteen op korte termijn een vermindering, maar op den duur zal het
alcoholgebruik op latere leeftijd officieel beginnen. Voor die tijd zalo er toch wel
geëxperimenteerd worden. Hoort bij het volwassen gaan worden.
3: Ik hoop het wel, en het geeft ook een duidelijk signaal om happy hour te verbieden, wat ik
zeer toejuich. Practisch gezien denk ik dat jongeren gewoon nog meer alcohol thuis gaan
drinken (of in keten) en zich dan al bezopen in het uitgaansleven storten!
3: Ik hoop het echt !
3: Het zal veel er van afhangen of er opgetreden wordt tegen overtreders ( kastelein ,
gebruikers )
3: Drinken thuis al in
3: De ouders zullen er aan mee moeten werken, dat er niet in keeten gedronken wordt.
3: de jeugd moet stoer doen ten opzichte voor zijn/haar vrienden/vriendinnen en daar hoort
alcohol drinken ook bij. ik ben het daar niet mee eens.
3: De jeugd blijft toch erg creatief als ze graag willen drinken
3: Dat zal denk ik wel meevallen. In de kroeg misschien wel. Maar wie wil drinken, komt toch
wel aan alcohol.
3: Als de jeugd thuis drinkt, helpt het niet
2: zie boven andere vraag
2: Ze drinken toch wel. Ouders houden geen toezicht omdat die het te druk met zichzelf
hebben
2: Ze drinken nu wel ergens thuis in. Dat zal ook gelden als de leeftijd naar 18 jaar gaat.
2: Ze drinken dan thuis of in de keet
2: Wij hebben 2 kinderen in de leeftijdsklasse waarin ze eerst wel mochten drinken en nu niet
meer . Beide dronken al niet veel in de kroeg. Zij drinken in met vrienden of gaan naar een keet
. Ik ga ze het ook écht niet verbieden . Het enige wat ik daarmee bereik is dat ze me helemaal
niet meer vertellen waar ze naar toe gaan. Maar hopelijk wordt op den duur de discussie later
gestart of kinderen alcohol mogen. Nu beginnen ze al op hun 12 e. Dan wellicht pas rond hun
15e.
2: Wat een verkeerde weg om een bijdrage te leveren. Waarom moeten anderen hieronder
lijden? Laat de ouders en scholen en sportverenigingen voorlichting geven en houd verder op
met dwt betuttelen.
2: Voorlichting is te weinig, met name bij volwassenen. Hier is te weinig kennis over de risico`s.
Volwassenen (ouders) zijn degene die kinderen moeten aanraden om niet te vroeg en te veel te
gaan drinken. Nu zijn de meeste ouders onverschillig op dit gebied.
2: uiterlijk 2 uur sluiten zonder uitzondering dan gaan ouderen en jongeren weer samen uit en
zijn de controle beter en gaan ze weer op een normaal tijdstip naar de kroeg. jongeren kunnen
best plezier maken
2: Ouders spelen hierin ook een zeer belangrijke rol. En de ervaring leert dat jonge kinderen
(onder de 12 jaar) door hun ouders worden gestimuleerd om alcohol te drinken.
2: Nog niet, waarschijnlijk over een aantal jaren wel, dan is het ingeburgerd.
2: NATUURLIJK NIET
2: Mogelijk wordt er minder in een keet gedronken waardoor het alcoholgebruik zelfs afneemt.
In een keet is er helemaal geen controle. In een café zou het wel verstandig zijn wanneer
personeel drankverkoop weigert wanneer iemand aantoonbaar teveel heeft genuttigd.
2: Met happy hour proberen ze de mensen `vroeg` de kroeg in te lokken. Dit vind ik goed want
het uitgaan begint tegenwoordig zo laat. En om nu te zeggen dat je het stimuleert om het niet
te verbieden vind ik niet terecht.
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2: Met enige creativiteit is een biertje of welk drankje dan ook zeker te krijgen en als het niet
mag wordt je vanzelf creatief.
2: Men drinkt dan in in de keten of ergens anders. pils kost bij de super 25 % of nog minder van
de prijs in het café.
2: Jongeren zijn `gewend` om alcohol te drinken. Wanneer ze dit niet meer bij de horeca krijgen
zullen ze op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Er moeten een aantal generaties overheen
gaan voordat dit is ingeburgerd.
2: jongeren gaan thuis drinken voor ze uit gaan.
2: Jongeren gaan nu dus ergens goedkoop indrinken, snel veel alcohol en dan pas uitgaan. Dit is
veel gevaarlijker dan dat ze wel wat mogen bestellen. In de kroeg is het bier voor de
gemiddelde jongere al zo duur dat ze daar niet de grootste hoeveelheid nuttigen. En nu mogen
ze met 18 meteen bier en sterke drank, dan is er m.i. maar risico op comazuipen omdat ze niet
veel gewend zijn en niet via bier langzaam bekend zijn geworden met alcohol.
2: ik denk juist meer, thuis en daar is geen controle
2: Ik ben bang van niet. Denk dat er tegenwoordig al vaak veel gedronken wordt vóór het
uitgaan. Thuis of in de keet. Denk dat daar nog het grootste probleem zit dat ook moeilijk aan
te pakken is.
2: Iets wat je verbied is interessant
2: het zijn niet alleen de jongeren die van een happy hour gebruik maken
2: Het indrinken het de grootste boosdoener. Dus strenge controle op keet is belangrijk om
groepsmatig drinken tegen te gaan.
2: Happy hour is op rustige tijden. De jeugd zal er niet eerder de deur voor uitgaan.
2: Er zijn genoeg plekken waar jongeren alcohol kunnen drinken, b.v. de keten of thuis. begin
eens met directe voorlichting aan ouders én aan de jeugd. B.v. middels de wegbezuinigde
jongerenwerkers.
2: Door deze wet krijg je meer jeugd keten en hang jongeren! Jeugd die nu wel mag drinken en
vanaf 1 januari niet meer gaat hun vertier ergens anders zoeken!
2: die komen er toch wel aan
2: Denk dat de jeugd andere gelegenheid zoek om te kunnen drinken, als ze dat echt willen.
Doen ze nu ook vaak voor ze uitgaan.
2: De keten zullen weer als paddenstoelen uit de grond schieten!
2: De jongeren drinken nu in keten of gewoon thuis.
2: Dat ene uurtje zal echt het verschil niet maken. Als ik een paar wijntjes wil drinken, dan doe
ik dat, happy hoor of niet. Het is gewoon fijn dat af en toe eens iets goedkoper is. Ze moeten
eens ophouden met zo betuttelen en regels en controle inzetten op plaatsen waar het harder
nodig is of meer nut heeft.
2: Als ze het daar niet goedkoop krijgen gaan ze het wel ergens anders vandaan halen.
2: Als men perse wil, krijgt men het drinken toch wel. Dit kan niet werken als alleen een
gemeente hier moeite voor doet. Ik denk niet dat 18 jaar een goede grens is, probeer de jeugd
ervan te overtuigen hoe slecht overmatig gebruik van alcohol is, dan bereik je wellicht meer.
Bv. voorlichting op scholen en bij clubs.
2: Als je alcohol wild drinken doe je het toch enalles wat verboden is is heel spannend en stoer
om het toch te doen. De overheid moet niet zo betuttelen waarom zou het nu anders zijn met
alcohol als toen wij jong waren. Bij de ouders begint de opvoeding die zijn verantwoordelijk.
2: Als het niet in de horeca is. Wordt er in Keten of bij mensen thuis ingedronken.
1: zeker in de toekomst
1: Over een paar jaar wel, de komende jaren zal het nog niet veel doen, alleen de locaties
veranderen
1: op termijn zal het gewoon zijn dat je niet voor je 18e start met drinken van alcohol.
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1: Dit zou landelijk moeten zijn. Zodat ze niet naar een andere gemeente kunnen gaan waar dit
nog wel is toegestaan
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