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Een artikel in het Eindhovens dagblad 
 
EINDHOVEN - De stichting Moedige Moeders Nederland is boos op Eindhovens burgemeester Rob 
van Gijzel. Door de verkoop van wiet en hasj in coffeeshops aan buitenlanders weer toe te staan, 
heeft Van Gijzel een nieuwe stap gezet in de richting van het legaliseren van drugs, vindt de stichting 
uit Voorschoten. Moedige Moeders heeft hiertegen schriftelijk verzet aangetekend bij de 
burgemeester. 

Enkele maanden geleden werd het in 2013 landelijk ingevoerde 'ingezetencriterium' opgeheven, 
voorlopig gedurende een proefperiode van een halfjaar. De maatregel, die bepaalde dat alleen 
inwoners van de eigen regio in de coffeeshops welkom zijn, bleek in de praktijk ongewenste 
neveneffecten te hebben, in elk geval in Eindhoven. Zo verplaatste de drugsverkoop aan 
buitenlanders zich naar de straat, met de nodige overlast voor omwonenden en passanten tot gevolg. 

Maar wij weten wel beter de coffeeshops trekken juist de straathandel aan. 

Drugs kent geen grenzen  
In België stelt men dat de kwaliteit van de samenleving het gebruik van drugs op geen enkele wijze 
toelaat.  .................In Nederland echter gedoogt men drugs. 
In dit spanningsveld ontstaat grensoverschrijdende drugscriminaliteit 
Er wordt een bijeenkomst gehouden hierover op10 oktober 2015 van 10.00 - 13.00 uur in het: 
Cultureel Centrum Pastoor de Katerstraat 7 Baarle Nassau 
 
In Belgié wordt tijdens Pukkelpop in het Limburgse Kiewit komend weekend een systeem uitgetest 
waarbij bepaalde drugsdelicten onmiddellijk bestraft worden met een boete die via bancontact kan 
wordèn betaald. Wie daar niet op ingaat, wordt gedagvaard", legt procureur Ciuido Vermeiren uit .  
De manier waarop we de criminaliteit aanpakken, mag geen nattevingerwerk zijn", zegt rocureur 
Vermeiren. Voor de kleine re, maar veel voorkomende criminaliteit werkt het Limburgs parket vanaf 
september aan systemen van snelle reacties. Noem het een lik-op-stukbeleid, zoals in-Nederland. 
Mensen die worden betrapt, worden onmiddellijk een minnelijke schikking of alternatieve 
maatregelen aangeboden. Wie daar niet op ingaat, wordt gedagvaard. Het voordeel is volgens 
Vermeiren dat er minder mensen moeten worden overgebracht, dat er niet meer gezeuld moet worden 
met dossiers en dat er veel minder administratieve rompslomp is, waardoor er meer tijd en ruimte 
vrijkomt voor de politiemensen  en de magistraten.  
 
De boete varieert van 75 tot 150 euro, afhankelijk van bijvoorbeeld het soort drugs. 
Ook tegen dealers voeren we uiteraard een veel strenger beleid.  
 
 
 

 


