Publieke raadpleging onder de inwoners van Helmond over
een mogelijke tweede coffeeshop in Helmond
22 mei 2019
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Samenvatting
Op stelling 1 “In de gemeente Helmond dient een tweede coffeeshop te komen” antwoordt in totaal
26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Mee oneens".
Op vraag "1.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de stelling?" antwoordt 63% van
de respondenten: "Het geeft minder overlast".
Op vraag "1.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer)oneens bent met de stelling?" antwoordt 36%
van de respondenten: "Eén coffeeshop is voldoende in de gemeente".
Op stelling 2 “Het is goed om de afstand tot een school te verkleinen tot 250 meter” antwoordt in
totaal 15% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 70% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Zeer mee oneens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Welke locatie acht u geschikt als locatie voor de komst van een nieuwe coffeeshop?"
antwoordt 42% van de respondenten: "Er is geen geschikte locatie voor een tweede coffeeshop".
Op vraag "4 Welke tips geeft u de gemeente en politie mee?" antwoordt 37% van de respondenten:
"Ga eens kijken op bepaalde locaties, bij bepaalde personen".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipDeLoopHelmond, waarbij 164 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Tweede coffeeshop
Helmond wilde in 2014 een tweede coffeeshop openen, dit ging toentertijd niet door. Nu
heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad de wens om een tweede coffeeshop te
openen.

1 “In de gemeente Helmond dient een tweede coffeeshop te
komen”
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "1 “In de gemeente Helmond dient een tweede coffeeshop te komen”" antwoordt in
totaal 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 50% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Zeer mee oneens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Mee oneens".

Toelichting
Mee eens

•
•
•
•

Er is een enorme vraag, en aanbod te laag dus te gecondentreerd. ik ben tegen
drugs en toch moet er coffeeshops bijkomen om de problematiek aan te gaan. tis
een enorme vraag.
Liever helemaal geen, maar tochdenk ik dat het beter is om er wel 2 te hebben
Misschien dat de straathandel dan afneemt.
Spreiding is altijd beter.
Toeloop naar een locatie brengt ook wel eens overlast mee dwz verkeershinder.
Overlast van het gebruik van de hasj rondom de koffieshop ervaar ik niet als
zodanig

Neutraal

•
•

Alleen wanneer er behoefte aan is.
Eerst zaak de inkoop te legaliseren en het dan pas over coffeeshops te hebben

Mee
oneens

•

Niet of nooit in een woonwijk maar op een industrieterrein
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Zeer mee
oneens

•
•

•

•

•
•
Weet niet

•

Absurd idee
Beter gecontroleerd te worden met een shop en zolang het niet legaal wordt
zeker het is toch belachelijk voor woorden dat handel en kweek niet mag maar
wel verkopen gewoon proberen wat wat er gebeurd met de sigaret ook met de
wiet en andere stimulerende en verslavende producten
Een extra coffeshop zal de overlast niet doen afnemen! Zo lang er geen landelijk
beleid is wat circulair is (legaal van teelt m, inkoop tornde verkoop) blijft het
lucratief voor de jonge criminelen. Daarnaast is er vooral veel handel en overlast
in hard drugs (pillen en erger)
Er dienen helemaal geen koffieshops te komen. Ook één is teveel.
Maar deze mogelijkheid kan ik niet aankruisen.
In Helmond gaat niemand drugs kopen in België, Duitsland of Frankrijk. Anderen
komen wel hier. Dat komt doordat Nederland een afwijkend beleid heeft,
ondanks de ondertekening van internationale verdragen.
Hoe makkelijker er aan wiet te komen is, hoe meer er gebruikt zal worden, des te
groter de overlast en agressie.
Meer aanbod leidt tot meer gebruik.
Ik denk dat bij een tweede coffeeshop de onderliggende strijd op straat groter
word
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1.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de
stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de stelling?" antwoordt 63% van
de respondenten: "Het geeft minder overlast".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstappen van de bekrompenheid
Alleen bij strenge conrole
Concurrentie
Illegale handel stoppen
Je kunt je kop niet in het yand steken voor een miljardenindustre.
Snel legaliseren
Tegengaat monopolie
Verkoop op straat vermijden

Toelichting
•

Iegaliteit invoeren voorkomt, hoop ik, criminaliteit.
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1.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met
de stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?" antwoordt 36%
van de respondenten: "Eén coffeeshop is voldoende in de gemeente".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpassen aan behoefte
Actiever beleid om drugs te minderen
Afstand tot school kan niet groot genoeg zijn. Bescherming van de jongeren
Ben het eens
Ben voor 100 % tegen drugs in welke vorm dan ook .
Drugs verbieden
Een extra coffeshop zal de overlast niet doen afnemen! Zo lang er geen landelijk beleid is wat
circulair is (legaal van teelt m, inkoop tornde verkoop) blijft het lucratief voor de jonge
criminelen. Daarnaast is er vooral veel handel en overlast in hard drugs (pillen en erger)
Heeft een aanzuigende werking
Helemaal niet oneens
Het heeft z'n voordelen en nadelen. Daar moet goed naar gekeken worden.
Het lijkt drugsgebruik uit te nodige met alle gevolgen van dien.n
Het verkeer wordt onveiliger
Het verminderd niet de overlast
Ik ben het niet zeer oneens
Ik ben het zeer eens en niet zeer oneens !
Ik zie geen voordeel
Indien de zaken netjes zijn georganiseerd en alles verloop ordentelijk is het prima
Licht eraan waar deze komt (dus welke locatie)
Nee want ik vind dat er een 2e moet komen
Noem het gewoon een drugs winkel mischien een begin om te ontmoedigen en behandelen
als sigaretten
Verminderen van straathandel
Vind het helemaal niet nodi weg met drugs
Voorloper harddrugs!
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•
•
•

Wordt het een soort van gewoontegoed..
Zie toelichting bij vraag 4
Zie toelichting vraag 4

Toelichting
•
•
•

Één is genoeg mits aangestuurd onder verantwoordelijkheid van de Gemeente. Zo niet, dan
geen coffeeshop.
Het probleem ligt bij de hard drugsdealertjes op een scooter en niet zozeer bij de coffeeshop
Maar eens plaatsen bij de burgermeester in de buurt ,misschien dat men dan inziet wat de
overlast brengt,dan plaatsen op 250mtr van een school !!
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De gemeenteraad wil de regels voor de vestiging van een coffeeshop versoepelen, zodat het
makkelijker wordt om een locatie aan te wijzen. Een coffeeshop mag wat de gemeenteraad
betreft op 250 meter afstand van een school zitten, dit is nu 350 meter.

2 “Het is goed om de afstand tot een school te verkleinen tot
250 meter”
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 2 “Het is goed om de afstand tot een school te verkleinen tot 250 meter” antwoordt in
totaal 15% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 70% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Zeer mee oneens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Kinderen moeten niet in de verleiding kunnen komen om te gaan blowen

Mee eens

•

Maar niet dichterbij

Neutraal

•

Handelaars op straat komen toch naar de school toe

Mee
oneens

•
•

Liever ver weg
Niet te dicht bij een school

Zeer mee
oneens

•
•
•

Absurd
Alle koffieshops moeten sluiten.
Dat is de jeugd er met de neus bovenop zetten. als ze het willen doen ze het toch
wel, maar ik vind dat een coffeeshop langs de school meer uitnodigt om het eens
te proberen.
Drugs ook softdrugs ga je niet in de omgeving van een school plaatsen

•
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•

•
•
•
•
•

ECHT TE GEK VOOR WOORDEN!!! Natuurlijk moet een coffeeshop NIET in de
buurt van een school zitten!! 350 meter is al veel te dicht bij. Kinderen moet ze
ver mogelijk van drugshandel, gebruik en overlast vandaan blijven. Kinderen zijn
een kwestbare groep die in hun pubertijd de grenzen, opzoeken dan ga je dat
toch niet faciliteren met een DRUGSwinkel voor de deur!!! En dan mogen de
leerlingen misschien niet binnen, ze treffen wel in en uit komende klanten. Voor
mij als ouder is het een reden om mijn kind niet naar een school te sturen die
dicht bij een coffeeshop ligt. WAT IS NU BELANGRIJKER, DE TOEKOMST VAN ONZE
KINDEREN OF HET AANBIEDEN VAN DRUGS!!!
Het zou juist verder van een school moeten zitten. Uit ervaring weet ik vaak een
scholier stoned in een klas zit. Dat zal allemaal nog erger worden omdat het zo
makkelijk te halen is.
Ik ben van mening dat je jongeren er zo min mogelijk mee in aanraking moet
laten komen, d
Je moet de kat niet op het spek binden!
Stel gebruik van alcohol, drugs en sigaretten zolang mogelijk uit, elke maand is
tijdwinst.
Zet dan bij die scholen ook een sigaretten zaakje neer word het voor kinderen
gemakkelijker om ze te kopen en eens te proberen
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De politiek heeft verschillende locaties laten vallen. Onder andere aan de noordkant van de
Markt tegen de Ameidewal, in een wijkwinkelcentrum als dat van Mierlo-Hout of
doorgaande wegen als de Wethouder Ebbenlaan, Heeklaan en Europaweg.

3 Welke locatie acht u geschikt als locatie voor de komst van
een nieuwe coffeeshop?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "3 Welke locatie acht u geschikt als locatie voor de komst van een nieuwe coffeeshop?"
antwoordt 42% van de respondenten: "Er is geen geschikte locatie voor een tweede coffeeshop".

Andere locatie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan een van de uitvalswegen
Achter op het indusrie gebied.
Bachlaan
Bedrijven terrein helmond
Ben tegen een tweede coffeshop, maar als er toch een moet komen, dan moet deze echt in
een ander deel van de stad komen. Mierlo-Hout bijvoorbeeld. De huidige shop, zou wellicht
verplaatst kunnen worden naar de haven of steenweg (uitgaansgebied)
Bij politici aan de deur, kijken of ze dat ook leuk vinden
Brandev
Buitengebied
Geen en als het moet dan uit het centrum en zeker niet bij scholen en in winkelcentra
Geen lokatie
Havenplein
Industrie terrein
Industriegebied
Industrieterrein (3x)
Industrieterrein, daar passen al die knetterende voorbijrayende brommertjes wat beter.
Julianelaan
Lage Dijk
Langs het huis van de burgemeester
Langs politie post
Lege plak grond EHAD
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naast of recht tegenover politiebureau
Niet langs een grote doorgaande weg, dat nodigt alleen maar uit. Liever wat meer een wijk
in of wat achteraf
Nijverheidsweg
Oranjebuurt
StADSKANTOOR
Steenweg in het verlengde van het uitgaansleven
Stiphout (2x)
Ver buiten de wijken en centrum
Willekeurig industrieterrein
Zoals al vermeld graag in de buurt van de burgermeester!!

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

ALS er dan tòch een 2e coffeshop moet (!) komen, dan bij voorkeur op of nabij
industrieterrein, verwijderd van woonhuizen en scholen.
Een coffeeshop op het industrie terrein i.v.m. grote ruimte b.v. bij de gemeente stortplaats
Geen enkele locatie is geschikt.
Hier houd ik me niet mee bezig
Spreiding wil in mijn geval zeggen dat een tweede coffeeshop dan ook ver uit de buurt komt
te liggen tov de huidige .
Toegangsweg van helmond en hier staan weinig huizen
We yzijn al tientallen jaren de trotse medebewoners van een straat met coffeeshop. na al die
jaren kan ik wel constateren dat er een causaal verband bestaat tussen kapotte uitlaten en
drugsgebruik.
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De gemeente en politie hebben de uitdaging om drugshandel, - gebruik en/of -productie te
handhaven. Vandaag gaat u met de gemeente en politie op stap.

4 Welke tips geeft u de gemeente en politie mee? (n=152)
Tip (30%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpak zit veeleer in niet toleren dat men troep maakt, beter sociaal beleid in stad, het
criminele circuit alternatieven bieden. En ze zijn al goed bezig, ook een compliment mag
Alerter zijn, snel handelen en strenger optreden, zorgen dat je gezag uitstraalt en
gerespecteerd wordt!
Betrek omwonenden meer bij het kiezen van een locatie.
Blijf vooral patrouilleren in het centrum met véél meer agenten (ook in burger) dan nu het
geval is. Kijk niet weg maar DOE er iets aan.
Buitengebied met cameratoezicht
Die hele handel keihard verbieden
Dit blijft een moeilijke materie je doet het toch nooit goed
Doe er eens wat aan !
Ga 's avonds eens door het hortensiapark
Ga eens praten met Eindhoven waar al meer dan 40jaar coffeeshops naast elkaar zitten in het
centrum
Ga handhaven. Geen tijd en personeel ervoor.
Geen koffeeshops
Handhaven - handhaven en handhaven
Handhaven!!!
Handhaven!!!!!!!!!!!!!!!!
Hardere maatregelen, forse geldboetes
Haverveld.
Heel goed rondkijken
Het beleid van B&W wakkert drugsgebruik aan. meerinzet politie
Houden zoals nu is en beter handhaven.
In burger lopen
Inkoop coffeeshops legaliseren. Meer surveillance
Kan daarover niet oordelen
Keihard aanpakken van dealers op straat en zeker bij scholen
Laat de handelaren taakstraffen uitvoeren en daadwerkelijk de taak straf uitzitten, liefst in een
apart gekleurd hesje aan zodat iedereen kan zien wat hij/zij op zijn/haar kerfstok heeft
Laat Wim van de Donk (CDK) eens een dagje meelopen.
Let op overlast en kom vaak op straat, maak contact met bewoners met de vraag of ze tips
hebben of overlast ervaren.
Lik op stuk beleid! Maar dat is meer voor het OM
Luister eens meer naar de mensen.
Luister goed naar de mensen in de wijken
Meer handhavong controle toezicht, we zien amper tot geen stadswacht of politie
Meer politie controle daar waar men denk bij te veel gebruikers te traseren
Moet het nog erger worden in ons mooie Helmond?
Neem inwoners serieus als ze aangeven overlast te ervaren
Pak handel op straat hard aan.
Patserig gedrag van jongeren nalopen ? Hoe komen ze aan soms best dure spullen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pols de huidige gebruikers
Praat met buurtbewoners die last hebben van drugsoverlast
Sluit de wolfstraat om rust in de heistraat te creëren
Streng optreden, zeker tegen dealertjes op straat, en in wijkpark de weverspoort.
Strenger aanpakken,veeeeel hogere boetes
Strenger optreden, politie zijn watjes wat dat betreft, de gewone burger weet beter waar t
gebeurt dan politie. Het is gewoon lachwekkend
Toloreer de handel zoals sigaretten en de handel en nogmaals laat er een mening op los
zodat het schadelijk wordt als de handel in roken verbieden in Horeka gelegenheden etc.
Veel meer controle op drugs roken mag niet waarom wel drugs
Voer een streng beleid, en alle zaken moeten volgens de voorgeschreven richtlijnen lopen zo
niet weg er mee
Zorg voor recreatieplekken / hangplekken voor jongeren waar ze veilig kunnen recreeren
binnen de regels. Indien nodig handhaven enz.

Ga zo door, verander niets (13%)
Ga eens kijken op bepaalde locaties, bij bepaalde personen (37%)
Weet niet (20%)
Toelichting
Ga zo door,
verander
niets

•

Men is goed bezig, maar zaken verplaatsen zich van soft drugs naar hard drugs

Ga eens
kijken op
bepaalde
locaties, bij
bepaalde
personen

•
•

De politie weet heus wel welke lokaties en personen in aanmerking komen.
Helaas, als er geen "persoonlijk letsel" is, komt de politie niet (is de ervaring in
de wijk)
Ik zie het gebeuren,maar het gaat vrij snel, de wachtenden zijn wel te
signaleren, maar na het overhandigen is iedereen snel weg
Park groenstraat
Zins de twee zonen van mijn buren blowen is de overlast ernstig toegenomen.
De agressie van schelden en gooien van spullen zijn van te korte duur om
politie in te kunnen schakelen. Toch zitten wij met het probleem. Een van de
zonen van de buren stapt zelfs stoned achter het stuur.

•
•
•
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipDeLoopHelmond
Tweede coffeeshop
13 mei 2019 tot 19 mei 2019
164
7,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
22 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 7,6%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 7,6%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o

In overleg met DeLoopHelmond zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 13 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 17 mei 2019.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipDeLoopHelmond
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Helmond vergroten. Via
het panel TipDeLoopHelmond kunnen alle inwoners in de gemeente Helmond hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken.
Op www.tipdeloophelmond.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipDeLoopHelmond is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipDeLoopHelmond maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Helmond en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Drugsonderzoek, ‘Nieuwsbronnen’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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