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Drugs in Asten
De overheid zet in op de bestrijding van drugscriminaliteit. Onder drugscriminaliteit wordt verstaan
het produceren van soft- en harddrugs en de handel in drugs. Drugs is een verzamelnaam voor
genees- en genotsmiddelen die een meer of minder `drogerende` (verdovende opwekkende en/of
hallucinogene) werking hebben.

1. Komt het volgende voor in uw buurt?
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Anders, namelijk:







Ben hiervan niet op de hoogte
College Asten-someren
Drugafval in de sloot
Drugsafval in de straat en sloten
Drugsgebruik in openbaar park
Eerder twee hennepkwekerijen in onze straat aangetroffen en ontmanteld. Nu, voor zover mij
bekend geen actieve hennepkwekerij(en).
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Er was een kwekerij. Die is opgerold.
Er was wel eens een hennepkwekerij in de buurt
Gebruik (handel /durf ik niet met zekerheid te zeggen) op parkeerplaats bij HCAS
Gebruik drugs
Gebruik van drugs
Geen flauw idee
Geen idee (4x)
Geen idee.
Gesloten drugspand ivm hennep
Handel in het Ploegmakerspark
Hangplekken waar jongeren samen komen! Speeltuintje kerkstraat, voor in kerkstraat
ijnstandbeeld.
Heb vermoeden dat er op straat wel eens een zakje wiet ofzo geleverd wordt.
Het zal er wel zijn maar ik merk het niet
Ik constateer geen van voornoemde feiten in mijn directe omgeving. Of het ergens in de
woonwijk gebeurt is mij niet bekend, maar het begrip woonwijk is zo veel groter dan 'bij mij in de
buurt'.
Ik heb dit nog nooit gezien, maar misschien gebeurt het wel.
Ik heb er geen zicht op, maar het blijkt volgens de media op grote schaal voor te komen, met
name in Noord Brabant. In het verleden is in mijn buurt een hennepkwekerij ontdekt, zou me
niet verbazen als dat nog eens gebeurt.
Ik heb geen idee
Ik heb. Niet het idee dat dat in mijn wijk gebeurt, maar dat weet je nooit zeker.
Ik weet het niet
Ik weet het niet, maar het komt zoveel voor dat ik er niet van versteld zou staan als het in de
buurt gebeurt
Ik weet het niet, maar zou niet verbaasd zijn!
Ik zou het niet weten
Incidenteel voorval jeugdigen
Nee
Niet dat ik weet (2x)
Niet voor zover ik weet.
Niet voor zover mij bekend
Onbekend (2x)
Soms op speelpleintje 'dealen' van softdrugs
Tot op heden niet daadwerkelijk gezien kf geconstateeerd.
Vermoeden drugshandel
Vermoeden handel vanuit voertuig in bos
Vermoeden van
Voor mij nvt.
Voor zover ik het zie en weet niet
Weet ik niet (2x)
Weet net
Weet niet (2x)
Wel geweest in onze straat
Wiet in maispercelen
Zou het niet weten
Zover ik weet niet.
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1.1 Is volgens u de drugshandel en/of -productie in uw buurt
de afgelopen 12 maanden toegenomen, afgenomen of gelijk
gebleven?
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Toegenomen 

Er wordt meer gedeald op het bankje op het padje en op het bankje op het
grasveld

Afgenomen




Het Moussaultpark is opener gemaakt.
Veel ingezet op ontmantelen georganiseerde drugscriminaliteit.

Weet niet



Ben hiervan nauwelijks op de hoogte , lees daarover maar daar blijft het bij, en
kom het in mijn directe omgeving - voor zover ik het weet en ervaar - niet voor.
Het heeft zeker mijn interesse en volg dit in de bladen, maar wetenschap
hierover ontbreekt mij..
Ik heb het nooit persoonlijk gezien c.q. er van gehoord
Ik heb werkelijk geen idee, maar de berichtgevingen over toegenomen
activiteiten op dit gebied zijn zeer verontrustend. Vandaag (zaterdag 15-4) lees ik
in de krant over een rapport van Europol, waarin Nederland gekenmerkt wordt
als HET narcoticaland van Europa. Daar wordt ik niet vrolijk van. Volgens mij
moeten landelijke en lokale overheden veel meer armslag (lees mankracht)
krijgen om dit de kop in te drukken.
Ik zie geen extra bewegingen in die richting
Ook hierbij geldt dat ik het niet waarneem omdat ik er wellicht niet goed naar
kijk. Ik ben er echter van overtuigd dat er ook in Asten meer dan wenselijk
gehandeld wordt in drugs.
Per definitie gebeurt dit illegaal dus ondergronds, dus ook onzichtbaar. Maar
gezien het aantal persberichten over sluiten van panden of oprollen van labs is
het naief te denken dat productie niet is toegenomen
Weet niet spreekt toch voor zichzelf. De eerste 3 opties onttrekken zich aan mijn
'zichtveld' en voor mij niet bespeurbaar, dan wel merkbaar.
Zie antwoord op vraag 1










3

Uitgaande van uw gemeente:

2. Waar in de gemeente heeft u drugshandel en/of productie geconstateerd?
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Heusden (4x)
Nee
Ommel (3x)
Ommel en Heusden
Ommel/Heusden

Anders, namelijk:


















Aan de rand van het centrum
Alleen gelezen via nieuws internet en weekblad
Alleen van horen zeggen dat er wiet is gevonden in een huis ergens in Asten
Alleen van horen zeggen.
Asten niet in centrum
Bij de molen
Bloemenwijk/rondom floralaan
De laatste tijd hoor ik er niets van dichtbij lees erover in de weekbladen
Enkel gelezen in de krant
Er is wel handel in drugs maar ik heb geen idee waar
Evenemententerrein
Geen idee (4x)
Heb er wel van gehoord in onze gemeente, maar heb er zelf persoonlijk geen ervaring mee.
Heb geen idee, ben volstrekt niet geïnteresseerd in drugs gebruik
Het is er zeker, maar ik zie het niet
Iepelaar
Ik constateer zelf niets, ik lees wel in de krant dat er productie plaatsvindt
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Ik heb alleen de afval geconstateerd
Ik heb het niet geconstateerd, maar durf niet te zeggen of er geen handel en/of productie in
onze gemeente is.
Ik heb het niet geconstateerd, maar het is er wel
Ik heb nergens iets gezien / overlast ervaren. Maar ik ben er van overtuigd dat er vast wel
ergens aan drugs te komen is.
Ik heb niets geconstateerd
Ik heb niets relevants geconstateerd
Ik heb zèlf nooit iets dergelijks geconstateerd maar het gebeurt dus wèl.
Ik kom er zelf niet mee in aanraking, toto nu toe.
Ik zelf heb het niet geconstateerd maar uit d media vernomen dat er drugsoverlast is.
Ik zelf niet, maar er zijn een paar panden opgerold in de buurt
Ik zelf zie het niet.
In de wijk
In het evenementen terrein in Asten, daar is n drugsdealer
Is er wel, niet geconstateerd
Kan ik moeilijk inschatten maar ik zie links en rechts wel stilstaande auto's met jongelui er in,
waar rondomheen ook jongelui staan.
Lees het alleen in de krant
Meteoorstraat is al dicht
Moussaultpark (2x)
Nee
Nergens
Nergens, maar ik geloof niet dat het er niet is, ik kom er alleen niet mee in aanraking
Net buiten het centrum
Niet bekend (2x)
Niet daadwerkelijk gezien of geconstateeerd.
Niet geconstateerd (3x)
Niet zelf geconstateerd , gelezen in de krant
Niet zelf gezien
Niet zelf, louter wat ik lees in de media
Niets geconstateerd.
Nooit gezien
Onbekend
Ooit wel hennepteelt in straat opgerold
Op plein bij meubelwinkel Berkvens.
Persoonlijk niets geconstateerd.
Persoonlijk niets van gemerkt.
Peter van Berkelstraat
Ploegmakerspark
Polderhonk e het grote speelveld ad Bergweg
Scholen. Middelbare scchool
Sporthal
Tennishal, evenmemententerreijn, achter de schop, Achter op de parkeerplaats bij de
albertheijn. Bij de Bovist.
Voordeldonk school
Waarschijnlijk in centrum of de parken
Weet het niet
Weet ik niet (2x)
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Weet niet (4x)
Weet niet waar maar het is er wel
Weet niet, niet geconstateerd
Zie 1
Zie voorgaande antwoorden
Zoals onder 1.1.

6

In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stellingen?

3. “Ik voel me wel eens onveilig in mijn woonomgeving als
gevolg van drugshandel en/of –productie”
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Ik durf ze niet aan te spreken.

Mee
oneens



Het enige wat mijn aandacht - overigens zelden trekt - is parkeerterreinen bij voetbal
en Museum - laat op de avond, als daar personen auto`s staan, en de weinige keren
dat ik daar langs kom rijden. geeft voor mij niet direct aanleiding om mij daar onveilig
door te voelen.
Ik
In mijn buurt is geen overlast en ik voel me niet onveilig
Maar maak me wel zorgen als onze puberzoon over niet al te lange tijd op stap gaat,
want in het uitgaansleven is het aan de orde van de dag. En ongewenst kan hij er
misschien toch mee in aanraking komen.
Omdat ik er tot nu toe niet mee in aanraking ben geweest heb ik er geen last van.
Maar dat kan voor mijn gevoel zomaar veranderen, als ik de ontwikkelingen op dit
gebied via de media volg.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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