Coffeeshops
Een coffeeshop is een openlijk verkooppunt van cannabis.

1 Ervaart u overlast van coffeeshops in Maastricht?

(n=279)
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Altijd dealers bij de Wilhelminabrug en samenscholing dealers
De bezoekers en de dreiging die hier van uitgaat ervaren wij als
overlast.
Door het beleid is er veel drugs-grensverkeer.
Mijn wijk Malberg ligt tussen drie grensroutes in :
1) Veldwezelt => Malberg
2) Smeermaas => Brusselseweg => Oud-Caberg => Malberg
3) Riemst => Tongerseweg => Richting Daalhof => Belfort =>
Malpertuis => Malberg
Daarbij is het Van der Vennepark een toevluchtsoord voor
dealers en junks.
Eigenlijk niet van de coffeeshops maar van de dealers langs de
Van Hasselt kade en de gelinieerde drugs boot.
Het is niet zozeer de fysieke lokatie waarvan ik last ervaar maar
wel in het signaal wat afgegeven wordt met een coffeeshop
binnen de gemeenschap. Waarbij ik denk dat het symbool staat
voor het onvermogen van onze gemeenschap om mensen te
inspireren en motiveren tot gezond gedrag. Wiet gebruik is m.i.
Een teken van armoede in de Mogelijkheid tot het ervaren van
vervulling en plezier door het leiden van een zinvol bestaan.
Overlast bestrijden en reguleren van verkoop is nu denk ik een
ding wat moet gebeuren maar daaraan paralel lopend zou m.i.
Geïnvesteerd moeten worden in het bevorderen van het welzijn
van jongeren en ouderen die moeite hebben met richting te
vinden voor hun leven en gezonde manieren van ontspanning
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zoeken en verbondenheid ervaren te ontwikkelen.
Het vele verkeer,vaak roekeloze bestuurders,de "hangmannen"
op diverse plekken in de stad,verkoop op straat
Ik vind het onbegrijpelijk dat roken en alcohol middels alle
mogelijke middelen wordt tegen gemaakt en drugs worden
gedoogd. Iets dat bij wet is verboden gedogen gaat er bij mij
echt niet in.
Ik woon om de hoek van een c s. Altijd wel een ruzie. Hangende
jongeren. Blikjes en afval
Irritante wietlucht als men door de stad fietst of loopt.
Met name in de binnenstad bij het gebied waar vroeger de
missisippi lag. en de omliggende straten richting markt.
Overlast met mate, je word wel es aangesproken maar niet
dagelijks, en het tuig op de scootertjes moet zich gedragen, de
runners
Alleen als ik er langs moet !
Als ik op een terras zit aan de Maastrichterheidenstraat stoppen
er af en aan auto's om naar de shop te gaan
Dat is nu eenmaal een element van deze tijd, beter met de
coffeeshops samen werken en te komen tot legale en
gereguleerde verkoop dan verbieden waardoor alles op straat
gedaan wordt hetgeen voor meer overlast zorgt. Wel de
openingstijden etc goed in de gaten houden, want daar is wel
eens overlast van, misschien een idee om 1 straat te reserveren
voor coffeeshops in Maastricht en verder niet, in grote steden in
buitenland is het heel gewoon dat er straatjes met 1 bepaald
produkt zijn, misschien kan Maastricht daar een unicum van
maken, waar weinig mensen wonen en dus overlast minder is,
een achterafstraatje
Die meur in de zones rondom deze shops kan soms irritant zijn.
Deze blijft echter redelijk beperkt.
Maar ze moeten wel dicht.
Omdat ik er niet in de buurt woon maar ben je toevallig in de
buurt geeft het een grimmig gevoel
Overlast licht aan hoever je van de A2 verwijderd bent.
Vroegeer woonde ik in de binenstad er werd je hier dagelijks
mee geconfronteerd. Nu woon ik in een buitenwijk en kom ik
het niet of nauwelijks tegen. Ben wel voorstander van
centraliseren in het buitengebied.
Geen coffeeshop in de buurt
Ik ervaar DAGELIJKS alcohol gerelateerde overlast. Dat spul kost
MILJOENEN op jaarbasis. De houding van de Gemeente voert
ons ver terug inde tijd: het pre cambium. Zoveel opleiding en
ontwikkeling en dan zo'n flagrante incompetentie in
besluitvorming.
Ik heb geen last van coffeeshops daar ik in een buitenwijk woon,
maar ervaar wel overlast van drugdeals op straat.
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Ik heb in het verleden vlakbij een coffeeshop gewoond (Black
Widow), maar heb geen overlast ervaren van de coffeeshop. De
eigenaar heeft zelfs meerdere keren aangegeven dat eventuele
overlast direct aan hem moest worden doorgegeven, zodat hij
actie kon ondernemen. Momenteel ondervind ik totaal geen
overlast omdat er geen coffeeshop in de buurt is. Als ik wel eens
in de buurt van een coffeeshop kom, ervaar ik ook totaal geen
overlast.
Ik woon in een buitenwijk waar geen coffeeshops zijn.
Ik woon ook niet in de nabijheid van een coffeeshop.
In tegendeel! Coffeeshops zorgen er juist voor dat er minder
opstraat wordt gedeald.
Laat iedereen toch gewoon in de koffieshops kopen. In
koffieshops is nooit ruzie in tegenstelling tot in een cafe. Verder
brengen deze "toeristen" ook geld in het laadje, daar ze ook
andere zaken consumeren in de stad (shoppen, eten, drinken,
parkeren etc). Nu is de overlast verplaatst naar de wijken.
"Men" weet toch wel adresjes te vinden waar iets te halen valt.
Maar toch die verbieden in de stad,het overkomt toch overlast
van de bewoners die daar of eromheen wonen,geen
vergunnigen meer verstrekken
Sinds het ingezetenen criterium ondervind ik meer last op
straat. Dat was voor die tijd veel minder.
Waar ik WEL last van heb, zijn de thuisdealertjes die hier in de
omgeving wonen en lekker doorgaan met dealen vanuit hun
woning of het park,en de zgn. bezoekers van het theehuis op de
Frankenstraat die in de omgeving en vanuit hun auto dealen, en
dáár wordt totaal niks aan gedaan!!!!
Wel overlast van drugsrunners in het straatbeeld
Woon er te ver vanaf. Hier lopen wel veel drugsrunners.
Ik weet op welke plekken gehandeld wordt, omgeving
sportschool Pelikaan, winkelcentrum Belfort. Iemand in mij.
Direkte omgeving die vanuit huis handelt...Maar kan gelukkig
niet van overlast spreken, gelukkig maar.
Maar ik vind junks wel eng en alles wat met druggs en overmatig
alcohol te maken heeft

1.1 Ten opzichte van 5 jaar geleden: is de overlast die u
ervaart veranderd?
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De overlast door bezoekers aan een coffeeshop is
afgenomen (minder stoppende en wegscheurende
autootjes). De overlast van echte drugscriminelen is sterk
toegenomen zoals straatdealen en agressief gedrag door
dealers op de autoweg Luik-Maastricht (meer dan eens
zien gebeuren).
De overlast met name rondom de bushalte bij Mosae
Forum is zeker toegenomen. Lastig voor de buspassagiers
die zich bepaald onveilig voelen daar.
De rest van de binnenstad is zeker rustiger geworden na
invoering van het ingezetenen criterium
Ik heb de indruk dat zeker in de zomer de activiteiten van
drugrunners op de Pietersberg izijn toegenomen , er zijn
avonden dat de scootertjes in ruime getallen langs mijn
huis sjezen !
Nederland moet vooral doorgaan met het pro-cannabisbeleid, dus a.u.b. NIET!
Verbied ALLE soft- èn hard-drugs en treedt keihard op
tegen overtredingen!!
Weg met het gedoogbeleid, tenzij HEEL Europa hetzelfde
beleid uitvoert.
Maar de drugsrunners zijn in de avond en nachtelijke uren
vrij actief
Minder verkoop aan niet Nederlanders
De handel vindt nu vaker openlijk op straat plaats.
Misschien wat afname van Belgische gebruikers?
Maar ze moeten wel dicht.

Weet niet



Ik kom de laatste 5 jaar minder in de binnenstad dan
voorheen

Sinds 2012 is het ingezetenencriterium van kracht. Dit criterium schrijft voor dat coffeeshops alleen
softdrugs mogen verkopen aan mensen die in Nederland wonen. Ook in Maastricht wordt er sinds
2012 handhavend opgetreden tegen overtreding van dit criterium. Zo sloot de gemeente in 2015 een
coffeeshop voor 6 maanden nadat geconstateerd was dat de coffeeshop het criterium voor de tweede
keer overtrad.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

2 ‘Ik voel me veiliger wanneer ik een coffeeshop voorbij loop
ten opzichte van 5 jaar geleden’
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Geen niet Nederlanders meer die meestal overlast en onveiligheid
veroorzaakten

Neutraal



Hoezo veiliger, als het rooktuig binnen zit is het op de straat rustig, en nee
is niet veiliger als voorheen en loop er gewoon langs
Ik voel me juist onveiliger door de vele drugsdealers buiten de coffeeshops
Ik voel me nu net zo veilig als 5 jaar geleden
Maar ik voel me totaal niet veilig langs de van Hasseltkade. En dit heeft
niets van doen met de wietboten, maar met die getinte dealers, die daar
vertoeven.Zij vallen mensen lastig en ik heb zelfs al gezien, dat ze mensen
met kinderen, die aan de bus stonden te wachten, bedreigden.
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Alleen al die luidruchtige figuren die in die buurt rondspoken
Ben nog nooit bang langs een coffeeshop gelopen
Ik kom te weinig in de buurt van coffeeshops om hier een mening over te
hebben.
Ik merk persoonlijk totaal geen verschil ten opzichte van 5 jaar geleden qua
overlast, alleen zie ik minder buitenlandse auto's.
Ik voelde me eerder ook niet onveilig.
Veiligheidsgevoel is niet gewijzigd.

Zeer mee oneens










Coffeeshops en hun bezoekers blijven criminele broedplaatsen.
De niet ingezetenen kopen hun spul op straat, en daar heb ik last van. dat
was voorheen niet. was slechts parkeeroverlast
Door het ingezetene criterium is er wildgroei in alle buurten.
Druk het lekker in de illegaliteit. En ga dan maar handhaven, stelletje blinde
papegaaien.
Ik heb me nooit onveilig gevoeld bij het passeren van een coffeshop.
Nooit last gehad van coffeeshops. Ik voel me er nu minder veiliger omdat
er nu vaker mensen in hun buurt buiten rondhangen, drugsrunners dus, die
uitzien naar mensen die niet voldoen aan het criterium. En dat gaat ook om
harddrugs dus onveiliger.
Rond een coffeeshop staan altijd wel een paar louche figuren te jagen op
mensen die in de coffeeshop niets mogen kopen. De politie doet wel zijn
best, maar het is dweilen met de kraan open.

3 ‘Gemeente Maastricht verdient een pluim voor de wijze
waarop ze handhavend optreden rondom de coffeeshops’
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Prima handhaving!!!

Mee eens



Op straat wordt rustig verder gehandeld. Maar aan de kopers te zien zijn
dat zwaardere drugs.

Neutraal



Ga je nu zelf vragen of je een pluim verdient?
In plaats van een mening.
Geen manschappen genoeg, als ze het willen aanpakken heb je veel meer
politie nodig, probeer eens te legaliseren
Het is wat rustiger geworden maar de kleine gracht en hasseltkade is nog
onveilig met al die dubieuze figuren die daar rondhangen. Zet de
samenwerking met de belgische gemeenten goed door.
Ik ben niet voldoende op de hoogte van dit handhavingsbeleid en de mate
waarin ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt
In de praktijk zie ik daar weinig van,maar misschien let ik er ook niet zo op.
Legalisering van marijuana zou nog verl beter zijn.
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Die pluim verrdient de gemeente pas als alle coffeeshops zijn gesloten
Er dient allereerst voor gezorgd te worden dat de straathandel die zich
zelfs voordoet tot in de wijken verdwijnt
Er lopen nog steeds buitenlanders rond die voorzien worden van spul.
Politie te weinig zichtbaar aanwezig.
Mag strenger
Moet veel meer gehandhaafd worden
Och, laat die wiet en die wiet-gebruikers eens met rust. Overlast komt
vooral van zuipende en lawaaiege studentjes, mensen die te hard rijden in
woonwijken.....

Zeer mee oneens



Toen de shops nog voor iedereen toegankelijk waren, had je de overlast
van buitenlandse dealers niet, achter de bushalte bij mosae forum, daar
waar de gemeente de ogen voor sluit, die dealers....




Beter coffeeshops dan straathandel
Bezoekers zorgen nog steeds voor veel overlast en zeker de buitenlanders
en doe nu niet of jullie hier niets vanaf weten al is dit meestal van de
runners ( vooral van Noord Afrikaanse afkomst)
De gemeente moet wat doen aan al die drugsrunners en andere malloten
die je in de stad lastigvallen. Van de coffeeshops zelf heb je echt nul
komma nul overlast. Dat zijn er een stuk meer geworden sinds
buitenlanders de coffeeshops niet meer in mogen.
Doe niet mee met coffeeshops, verbied de softdrugs in Maastricht.
Dat de Belgen, Fransen, Polen enzovoorts maar elders overlast gaan
bezorgen.
Een van de domste, zo niet de domste regelingen in Maastrichtse politieke
historie. En ik ga ver terug! Tot in het pre cambium.
Hand having zijn geen goede optreders ze moeten meer menselijk krijgen
zo verdiene ze respect.
Handhaven rondom coffeeshops wil dus ook zeggen het verder kijken dan
de stoep voor de coffeeshop en optreden tegen drugsrunners die duidelijk
zichtbaar zijn in het straatbeeld (het feit dat deze zichtbaar zijn in het
straatbeeld geeft al aan dat deze individuen niets te vrezen hebben van de
gemeente Maastricht en hun handhavers).
Het moet geen politiestaat worden, en door de ligging van Maastricht
zullen er "buitenlanders" blijven komen, die dan aan andere mensen
vragen om spul te kopen, laat ze binnen, laat ze zich legitimeren, ze kopen
vaak niet alleen soft drugs maar willen ook eten en iets drinken, ze horen
nu eenmaal bij het soort toeristen dat Maastricht trekt, Amsterdam ook, en
daar hoeft Maastricht zich niet voor te schamen, een open cultuur rondom
soft drugs verkoop is prima
Hier verdient de gemeente geen pluim voor. Dit is hun plicht! Als ze de
overlast als in bovengenoemde nu eens oplossen, dan wil ik mijn mening
hierover misschien bijstellen.
Veel agressieve drugsrunners je pik ze zo eruit van allochtone afkomst waar
niet hard genoeg tegen word opgetreden,bewoners voelen zich niet veilig.
Waar dienen de camera's voor ? polite in burger zou de pak kans vergroten
!!
Ze hebben meer straatdealen gevormd op die manier dus nee dat was geen
goede zaak.















Weet niet



Er staat een grammaticale fout in de stelling. Ze in de bijzin verwijst naar de
gemeente. De gemeente is enkelvoud en de persoonsvorm hoort daarom
ook enkelvoud te hebben. Overigens hoort er ook gesproken te worden
over 'de gemeente Maastricht'.

