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11INK04640 

Van: Actiegroep Vroeg Op Stap <info@vroegopstap.nl> 
Aan: <postbus@gemeentewijdemeren.nl>, <gemeente@gemert-bakel.nl>, <postbus.17. 
Datum 19-4-2011 19:02 
Onderwerp: Effectmeting vervroegde toegangstijd horeca stimuleert om ook te starten 
Bijlagen: brief alle gemeenten 20 april 2011 situatie Noord-Holland.doc 

Geachte griffier, 

Zou u zo vriendelijk willen zijn onderstaande brief door te sturen 
naar de burgemeester en raadsleden? 

Bij voorbaat hartelijk dank. 
20 april 2011 
Geachte burgemeester en raadsleden, 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand.: ^ i / f t r j n 

1 0 APR 2011 

A/ g Stuk iTrefvv.: T<ü^xTÏÏ^ 
Werkpr. Effectmeting vervroegde toegangstijd horeca stimuleert om ook te starten 
Kopie aan: 3W/Cow\. v>w? , ter 

De gemeenten in West-Friesland en in Heerhugowaard en Schagen besloterArehief VJ N. rceks/OiflVerir,; 
destijds per 1 januari 2010 de toegangs- en sluitingstijden aan te 
passen. Horecagelegenheden mochten na middernacht geen bezoekers meer 
toelaten. De zaak moest uiterlijk 02.00 uur ?s nachts gesloten zijn. 
De veronderstelling was dat hierdoor jongeren minder zouden indrinken. 

Nu door de vervroegde toegangstijd in de horeca gaan jongeren eerder 
uit en komen 
ze eerder thuis. Het alcoholgebruik bij jongeren (16 tot 23 jaar) 
daalt licht. Er zijn ruim twee keer zoveel voorstanders van de nieuwe 
tijden als tegenstanders sinds dat deze regel van kracht is. De 
bewustwording onder jongeren lijkt toe te nemen. Dit zijn belangrijke 
conclusies uit de effectmeting naar de vervroegde toegangstijden. 
Al met al is deze effectmeting een stimulans voor andere gemeenten om 
ook deze weg in te slaan. 

Bewustwording lijkt een belangrijk resultaat van de vervroegde 
uiterste toegangstijd. De groep jongeren die zegt helemaal niets te 
drinken, is gegroeid van 2 naar 7 procent. Het problematische 
indrinkgedrag (binge drinken) - het percentage jongeren dat bij 
binnenkomst al meer dan vijf glazen op heeft ? is gedaald. Meer 
jongeren ervaren zelf de nadelige gevolgen van het uitgaan voor hun 
sociale leven. Omdat jongeren gemiddeld 
iets vroeger thuiskomen en de alcoholconsumptie is gedaald, is het 
aannemelijk dat zij zich er meer bewust van zijn. Mogelijk is door de 
vervroeging van de uiterste toegangstijden en door de publiciteit over 
de gevaren van alcoholgebruik een deel van de 
jongeren anders over uitgaan gaan denken. 
Wij vragen u of u zich ook wilt verdiepen in het plan van aanpak in 
Noord-Holland zie www.westfrisland.nl 
Hoe eerder u hier ook mee start, hoe meer jongeren we kunnen sparen 
voor alle ongewenste gevolgen van te veel alcoholgebruik. 

Met vriendelijke groeten, 

Hannie Gorteren Myriam Loonen 
Middenwei 11, 
9248 SJ Siegerswoude 

0594-643134/0516-541471 
06-36531079/06-30353009 
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20 april 2011 

Effectmeting vervroegde toeqanqstiid horeca stimuleert om ook te starten 

De gemeenten in West-Friesland en in Heerhugowaard en Schagen besloten destijds per 
1 januari 2010 de toegangs- en sluitingstijden aan te passen. Horecagelegenheden 
mochten na middernacht geen bezoekers meer toelaten. De zaak moest uiterlijk 02.00 
uur 's nachts gesloten zijn. De veronderstelling was dat hierdoor jongeren minder zouden 
indrinken. 

Nu door de vervroegde toegangstijd in de horeca gaan jongeren eerder uit en komen 
ze eerder thuis. Het alcoholgebruik bij jongeren (16 tot 23 jaar) daalt licht. Er zijn ruim 
twee keer zoveel voorstanders van de nieuwe tijden als tegenstanders sinds dat deze 
regel van kracht is. De bewustwording onder jongeren lijkt toe te nemen. Dit zijn 
belangrijke conclusies uit de effectmeting naar de vervroegde toegangstijden. 
Al met al is deze effectmeting een stimulans voor andere gemeenten om ook deze weg in 
te slaan. 

Bewustwording lijkt een belangrijk resultaat van de vervroegde uiterste toegangstijd. De 
groep jongeren die zegt helemaal niets te drinken, is gegroeid van 2 naar 7 procent. Het 
problematische indrinkgedrag (binge drinken) - het percentage jongeren dat bij 
binnenkomst al meer dan vijf glazen op heeft - is gedaald. Meer jongeren ervaren zelf de 
nadelige gevolgen van het uitgaan voor hun sociale leven. Omdat jongeren gemiddeld 
iets vroeger thuiskomen en de alcoholconsumptie is gedaald, is het aannemelijk dat zij 
zich er meer bewust van zijn. Mogelijk is door de vervroeging van de uiterste 
toegangstijden en door de publiciteit over de gevaren van alcoholgebruik een deel van de 
jongeren anders over uitgaan gaan denken. 

Wii vragen u of u zich ook wilt verdiepen in het plan van aanpak in Noord-
Holland zie www.westfrisland.nl 

Hoe eerder u hier ook mee start, hoe meer jongeren we kunnen sparen voor alle 
ongewenste gevolgen van te veel alcoholgebruik. 

Met vriendelijke groeten, 

Hannie Gorter en Myriam Loonen 
Middenwei 11, 
9248 SJ Siegerswoude 
0594-643134/0516-541471 06-36531079/06-30353009 

http://vroeqopstapl.hvves.nl 
info@vroegopstap.nl 
www.vroegopstap.nl 

http://www.westfrisland.nl
http://vroeqopstapl.hvves.nl
mailto:info@vroegopstap.nl
http://www.vroegopstap.nl

