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De verkiezingen zijn volgend jaar, de politieke partijen  zijn nu al bezig om de kiezer te winnen. D66 
wil in dit kader alle drugs legaliseren. 
Zie hiervoor onderstaand artikel in de Gelderlander. van 17-12-2019 
 
Regeringspartij D66 wil een brede campagne gaan voeren voor de legalisering van softdrugs en 
harddrugs als xtc. In stilte worden bekende Nederlanders geronseld om de campagne te ondersteunen. 
In een drugsmanifest pleit D66 ervoor dat drugs als xtc in Nederland gewoon kunnen worden gekocht. 
Partijleider Rob Jetten zoekt steun bij tal van bekende Nederlanders. Onder meer misdaadjournalist 
Peter R. de Vries, actrice Anna Drijver, zangeres Rianne van Dorst en strafrechtadvocaat Gerard 
Spong willen volgens D66 tekenen. Ook bekende dj’s in de dancewereld en verslavingskliniek 
Jellinekkliniek worden benaderd. De publieke steun van de BN’ers moet in de samenleving draagvlak 
kweken om drugs te normaliseren. 
 
Onze bezwaren bij invoeren van Staatswiet: waar is de grens? 

Moedige Moeders vinden drugsregulering ondoordacht en misleidend. Er is nu al drugsschade, bij 
jongeren, kwetsbaren. in gezinnen en bij veel buitenlanders. Schrikbarend veel ouders kampen met de 
zeer pijnlijke problemen rond de verslaving van hun pleeg, stief of eigen kind, De straathandel floreert 
juist dank zij de aanwezigheid van de coffeeshops.  
 
Moedige Moeders en onze buitenlandse relaties, denken dat de huidige coffeeshopbezoekers niet de 
lage thc wiet gaan kopen, die in de wietproef wordt aangeboden, maar zullen blijven vasthouden aan 
de sterkere soorten, waardoor om de proef een succes te maken nieuwe markten moeten worden 
aangeboord. Wij vrezen daarom dat de jeugd, onze en Uw kinderen, voorts andere zwakke groepen 
zoals in Nederland werkende buitenlanders, in Nederland aanwezige vluchtelingen, de slecht 
geïntegreerde allochtonen, massaal zullen worden benaderd. Onaanvaardbaar. 
 
We zijn dus ook tegen de Wietproef en volgen die kritisch. We zien dat er momenteel nogal wat 
vragen zijn in de geselecteerde gemeenten, over de eigen bijdragen, los van de rijksbijdragen. Breda 
zou € 710.000 van het rijk ontvangen, 75% van de begrote kosten. In Groningen, Almere en Maastricht 
worden vragen gesteld over onverwachte gemeentelijke bijdragen. Op internet is geen eenduidige info 
te vinden. De overheid zal dus naar wij taxeren ruim € 10.000.000 uit trekken voor de Wietproef 
 
Moedige Moeders en nogal wat deskundigen menen, dat legaliseren alhoewel in de wietproef steeds 
sprake is van regulering, terwijl legaliseren bedoeld wordt, alleen mogelijk is als het tegelijkertijd en 
wereldwijd wordt ingevoerd. Omliggende landen staan al langer zeer sceptisch tegenover ons 
gedoogbeleid.  

DE PROEF IS DAAROM OP VOORHAND GEDOEMD TE MISLUKKEN. 

 
 
M.M. Landelijke bijeenkomst in het NBC gebouw Nieuwegein  
is op zaterdag, 31 oktober 2020 


