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Informatie-avond 







VAN DE OALE SCHUURE



VIA PUB EN  
‘T PARK NOAR…



BAKKER MULDER



EN WEER TERUGGE…



TOEN



NU



DUBBELSPEL





Terug naar het spel



Geschakelde playstations 
Photoplays 
Airhockey 

Tafelvoetbal 
Virtuele bewegingsvloer  

Flipperkasten 

Speelautomaten 
Meerspelers



Enter

RijssenRijssen
HoltenHolten

WierdenWierden
NIJVERDALNIJVERDAL

Raalte

Lemele

Raalte

Enter

Lemele

Regionale uitstraling en 
aantrekkingskracht

Een boost voor het centrum 
Plek voor de jeugd



A B

Amusementshal 
Laagdrempelig 

Min. leeftijd 14 jaar 
Gereduceerde 

consumptieprijzen 

Toegankelijk 
Eenvoudig ingericht 

Onrendabel

Speelhal 
Hoogdrempelig 

Leeftijdsgebonden (21+) 
Identificatie 

Gecontroleerde omgeving 

Luxe ingericht 

Rendabel

Opp. Locatie 
laag 300 m² 
hoog 100 m² 
Speelruimte 
totaal - A+B 

400 m²

S P E E L P A R A D IJ S











Bovendien: 

➢Activeert het de jeugd 
➢Schept het werkgelegenheid 
➢Bevordert het toerisme 
➢Vermindert de leegstand 
➢Signaleert het gokmisstanden 
➢Stimuleert het de beweging 
➢Controleert het de gokproblematiek 
➢Kan het gokverslaving tegengaan 

! 



Samenwerking 
Scholing en training vooraf 
Observatie en signalering 
Begeleiding 
Controle 

Voorzorg is de 

 BESTE zorg!



Enkele cijfers: 

1.200.000 Problematische drinkers 
   400.000 Echte alcoholverslaafden 

     40.000 Gokverslaafden: 

     30.000 Aan krasloten 

     10.000 Overige gokverslaafden: 
       4.000 Bingo 
       3.000 Speelautomaat 
       3.000 Overige kansspelen (loterijen etc.) 

Bron: Diversen, cijfers waarmee CBS werkt



Als we morgen ergens in het centrum een nieuwe 
vestiging van Primera openen reageert niemand 
hoewel we dan naast dodelijke tabak en sigaretten 
ook krasloten mogen gaan verkopen terwijl daar 
tien (10!!!) keer zoveel mensen aan verslaafd zijn 
dan aan een speelautomaat. 

Mochten we een nieuw restaurant of café starten 
hoor je niemand terwijl er dan ZONDER controle 
enkele speelautomaten geplaatst mogen worden. 

Wanneer we echter in een gecertificeerde en 
gecontroleerde omgeving mensen ter ontspanning 
een gokje willen laten wagen… 



Tot slot: 

We vragen niet om iets nieuws in deze gemeente. 

We vragen niet om iets wat nog niet mag hier. 

We vragen niet om iets wat er nog niet is. 

We vragen “slechts” om uitbreiding van het aantal 
locaties waar het is toegestaan.  

In Hellendoorn mag het al jaren,  
waarom dan niet in Nijverdal ? 



PLAY 
IT

DUBBELSPELEN 
WAT EEN 

IDEE!!

CHEF


