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Colofon

Jongerenraad JONG Roosendaal
Bloemenmarkt 12
4701 JB Roosendaal
www.jongroosendaal.nl
info@jongroosendaal.nl

Alles uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen,
gekopeerd op welke wijze dan
ook. Voorwaarde is een correcte
bronvermelding
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Voorwoord

Roosendaal, december 2013

Eind 2012, voordat de jongerenraad oﬃcieel gestart is, is de jongerenraad aan de slag
gegaan met de nieuwe drank- en horecawet. Hiervoor is een aparte werkgroep opgericht
met een aantal enthousiastelingen die naar overleggen en bijeenkomsten zijn gegaan en een
enquête hebben uitgezet.
In het afgelopen jaar hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met de Gemeente
Roosendaal waarbij wij als jongerenraad werden bijgepraat over de ontwikkelingen op lokaal
en regionaal niveau. Dit heeft de jongerenraad zeer geholpen om een overzicht te krijgen van
dit toch wel complexe dossier. In dit proces is het idee ontstaan om een enquête te houden
onder de jongeren. Deze enquête staat dan ook centraal in dit rapport.
De jongerenraad is trots op dit eerste uitgebrachte rapport en hoopt dit in de toekomst nog
vele malen te overtreﬀen.

Koen Serno
Voorzitter Jongerenraad Roosendaal

Dusty Hermans
Voorzitter werkgroep nieuwe drank- en horecawet
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Inleiding
Jongerenraad JONG Roosendaal
behartigt als jongerenraad van de
gemeente Roosendaal de belangen van
de jongeren in deze gemeente in de
categorie 12 tot en met 27 jaar. Een
belangrijk thema voor veel jongeren is
uitgaan. De invoering van de nieuwe
drank- en horecawet is van grote
invloed op de huidige uitgaanscultuur
van de jongeren.
Door landelijke wetgeving is bepaald dat
jongeren tot zestien jaar geen alcohol
meer mogen drinken of in hun bezit
mogen hebben in het openbaar gebied.
Dit is een grote verandering ten opzichte
van het huidige beleid. Hier komt nog bij
dat dit per 1 januari 2014 verhoogd
wordt naar de grens van achttien jaar
voor de zwak alcoholische dranken. De
jongerenraad is zich er echter wel van
bewust dat het drinken van alcohol
ernstige gezondheidsrisico’s met zich
mee kan brengen en begrijpt dan ook
dat politici dit heeft doen besluiten.
De leeftijdsverhoging heeft drastische
gevolgen voor het uitgaansbeeld en ook
lokale maatregelen zouden voor
jongeren het een en ander kunnen doen
veranderen. Hiernaast viel ons een
groeiende onvrede over het huidige
uitgaan in Roosendaal op. Deze twee

constateringen hebben ons doen
besluiten om ons te buigen over de
horeca in Roosendaal. Hierbij hebben
we een enquête verspreid onder de
Roosendaalse jongeren, waarmee we
twee dingen hebben onderzocht.

Hoe ondervinden jongeren het
uitgaan in Roosendaal op dit
moment?
Het zouden Roosendaalse jongeren
het uitgaan in de toekomst willen
zien, waneer de nieuwe wetten van
kracht zijn?

In dit rapport zullen we de belangrijkste
bevindingen uit deze enquête
presenteren en mede op basis van de
bevindingen uit deze enquête zullen we
een aantal aanbevelingen doen, die voor
zowel het College, de gemeenteraad en
de Roosendaalse horeca van belang
kunnen zijn.
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Enquête
Om een beter beeld te krijgen van wat er speelt onder de Roosendaalse jongeren is
deze zomer een enquête verspreid onder de Roosendaalse jongeren en jongeren uit
andere plaatsen die in Roosendaal gaan stappen (jongeren: mensen tussen de 12 en 27
jaar oud). Niet alleen onze eigen netwerken van vrienden zijn hierbij gevraagd om de
enquête in te vullen, maar ook via de Roosendaalse jongerenorganisatie Stuiterbeesten
is de enquête verspreid. Hierdoor is een vrij representatieve groep van ongeveer 150
respondenten ontstaan. Van deze groep was 20% onder de 18 en 20% boven de 23,
de rest bevond zich hier tussen. Ook is 15% van de respondenten wonend in de
rondom Roosendaal gelegen dorpen, dus ook deze groep stappers in Roosendaal is
niet buiten beschouwing gelaten

Bevindingen

Alternatieven voor het indrinken

Als alternatief voor het indrinken voor het
stappen worden verschillende ideeën vaak
genoemd. Veel ideeën hebben met de prijs
In het algemeen vinden de jongeren onder de van het drinken te maken, want veel mensen
18 het jammer dat ze straks niet meer mogen geven aan in te drinken, omdat dit
drinken, maar dit betekent niet dat ze niet
goedkoper is dan drinken in de horeca. Dit is
graag meer willen kunnen stappen. Dit doen echter niet de enige veel genoemde reden
ze het liefst in het centrum zoals op dit
voor het indrinken. Een hoop jongeren geven
moment, want een buurthuis wordt niet als
namelijk ook aan dat ze op zich wel eerder
een alternatief gezien. Ook staat deze groep naar de stad zouden willen gaan, maar dat er
jongeren er overwegend positief tegenover
simpelweg nog niets te doen is vroeger op
om entree te betalen om een discotheek of
de avond. Een optie die veel jongeren als
café binnen te komen, mits deze discotheek oplossing voor beide problemen zien is het
of dit café een bekende artiest of dj boekt.
houden van happy hours. Buiten dat in deze
uren de drank goedkoper is, worden deze
Er zijn te weinig
uren ook gezien als een mogelijkheid om het
uitgaansmogelijkheden voor jongeren
eerder gezellig te maken in het
uitgaansleven.
in Roosendaal
Een veel genoemd verschijnsel is het
ontbreken van veel jongeren cafés in
Roosendaal. Slechts 4 cafés zijn door 20%
of meer van de ondervraagde genoemd als
84% VAN DE
uitgaansgelegenheid waar ze weleens komen
(Moeder Overste, El Corazon, Chagall en De
ONDERVRAAGDEN GAAT PAS NA
Tuin). Dit punt is zelfs het vaakst genoemd
23.00 UUR NAAR DE STAD
als hetgeen waar het Roosendaalse uitgaan
het meeste behoefte aan heeft, vaker dan
lagere prijzen voor de drankjes.

De jongeren onder de 18 willen kunnen
blijven uitgaan
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Lagere prijzen niet hetgeen
waar het uitgaan in Roosendaal
het meeste behoefte aan heeft
Hoewel happy hours vaak
genoemd zijn als verbeterpunt
voor het uitgaan in Roosendaal,
geven meer respondenten andere
zaken als belangrijkste
verbeterpunten aan. Op de eerste
plaats is dit het eerder genoemde
gebrek aan aanbod: de jongeren
hebben behoefte aan meer
uitgaansgelegenheden waar ze
zichzelf thuis voelen. Deze vinden
ze in andere steden. Het tweede
verbeterpunt dat belangrijker
wordt beschouwd dan lagere
prijzen is het verschijnen van meer
grote evenementen of
evenementen waar bekende dj’s
en/of artiesten optreden.

65% DRINKT ALTIJD
OF BIJNA ALTIJD IN
Indrinken is goedkoop, gezellig en er is voor 12 uur
nog niks te doen in de stad. De vrouwen zijn
ontevreden dat de ‘vrouwendrankjes’ zo duur zijn.
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Aanbevelingen
Actief ondersteunen van 18- initiatieven

De jongeren willen graag uit kunnen gaan,
maar op enkele initiatieven na, zoals de nieuwe
15+ feesten van de Roosendaalse
jongerenorganisatie Stuiterbeesten, dreigt deze
groep buiten de boot te vallen. Deze doelgroep
zal, wanneer ze geen alcohol meer mogen
drinken, minder interessant worden voor de
horeca. In het raadsvoorstel over de nieuwe
drank en horecawet wordt ook gesproken over
het niet meer verlenen van toestemming om
alcohol te verkopen op evenementen in het
openbaar gebied die zich voornamelijk op
deze 18-minners richten. Er is een grote
behoefte aan evenementen onder de
Roosendaalse jongeren, maar door deze
regelingen is het financieel minder interessant
om iets voor de 18-min doelgroep te
organiseren. Wij willen de gemeente dan ook
vragen om in de toekomst initiatieven voor
deze doelgroep te steunen en eventueel te
subsidiëren. Ook in het kader van alcohol
preventie lijkt het ons beter als deze jongeren
ook kunnen stappen, dan wanneer ze verveeld
thuis zitten waar ze wel alcohol mogen
nuttigen.

Overgangsregeling

Hoewel wij ons bewust zijn van de landelijke
regeling en de commotie die is ontstaan na het
plan van Katwijk om een overgangsregeling
voor het verhogen van de alcohol leeftijd in te
stellen, zijn wij toch van mening dat dit de
beste oplossing is. Jongeren tussen de 16 en
18 jaar die al gewend zijn geraakt aan het
drinken van alcohol tijdens het stappen, zullen
niet ineens stoppen met drinken. Wij zijn van
mening dat deze alcohol consumptie dan ook
beter in een openbare, gereguleerde omgeving
kan plaatsvinden, zoals een café, dan in een
ongecontroleerde omgeving.

Het houden van happy hours moet
mogelijk zijn
Een van de meest genoemde wensen van de
jongeren die in Roosendaal gaan stappen is
datgeen wat nu net op het punt staat om
verboden te worden: de happy hours. Wij zijn
van mening dat deze happy hours gewoon
mogelijk moeten kunnen blijven. De enquête
heeft uitgewezen dat het grootste deel van de
jongeren die in Roosendaal gaan stappen
indrinkt en deze happy hours zouden een
manier kunnen zijn waardoor de jongeren
eerder naar de stad gaan. Daarom verwachten
wij dat de alcoholconsumptie in Roosendaal
niet zozeer zou toenemen door deze happy
hours, maar zich eerder zou verplaatsen van
de woonkamer naar de horeca. Ook hier zijn
wij weer van mening dat de alcohol
consumptie beter in een openbare,
gereguleerde omgeving kan plaatsvinden.

‘Think Before You
Drink’.
In het raadsvoorstel wordt gesproken over
het belang van preventie. Wij zijn het eens
met dit belang, maar willen er op wijzen
dat het preventiebeleid in de huidige vorm
niet aanslaat en weinig bekendheid geniet
onder de Roosendaalse jongeren. Er zal
gekeken moeten worden naar andere
manieren van voorlichting dan het huidige
‘Think Before You Drink’.
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Vragenlijst enquête
1.

Wat is jouw leeftijd?

2.

Wat is jouw geslacht?

3.

Wat is jouw woonplaats?

4.

Op welke school zit je?

5.

Welke opleiding doe je op dit moment? (Wanneer je niet meer naar school gaat: Wat is
je hoogste voltooide opleiding?)

6.

Ga je (al) weleens uit?

7.

Hoe vaak ga je uit?

8.

Hoe vaak per maand ga je uit in:

9.

In welke andere stad/steden ga je meestal uit? (meerdere antwoorden mogelijk)

10. Waarom ga je graag in deze andere stad/steden uit?
11. Uitgaan in Roosendaal op dit moment
12. Waar ga je meestal uit in Roosendaal? (meerdere antwoorden mogelijk)
13. Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om uit te gaan in Roosendaal? Bij deze
vraag kun je 100 punten over de verschillende categorieën verdelen. Ga je voor 50
procent voor de muziek uit in Roosendaal en voor 50 procent voor vrienden, geef je dus
50 punten aan de categorie vrienden en 50 aan de categorie muziek.
14. Hoe laat ga je meestal naar de stad als je gaat stappen in Roosendaal?
15. Hoe vaak ga je voor het uitgaan indrinken?
16. Waarom ga je (weleens) voor het uitgaan indrinken?
17. Wat zou volgens jou een goede vervanging voor indrinken zijn?
18. Wat vind je van de volgende stellingen over de prijs van drinken in Roosendaal?
19. Wat vind je van de volgende stellingen over stappen in Roosendaal?
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20.

Momenteel ben ik tevreden over het horeca-aanbod in Roosendaal

21.

Uitgaan in Roosendaal in de toekomst

22.

Zou je (nog) willen uitgaan wanneer je geen alcohol meer mag drinken?

23.

Wat vind je van de volgende stellingen, rekening houdend met de nieuwe drank en
horeca wetgeving?

24.

Geef aan waar het Roosendaalse uitgaan volgens jou het meeste behoefte aan
heeft. De verschillende opties zijn te verslepen en je kunt ze in volgorde van 1 t/m
7 zetten. Laat, wanneer je niks weet om bij anders in te vullen, de balkjes met
anders op 6 en 7 staan.

25.

Wat vind je momenteel goed aan het uitgaan in Roosendaal?

26.

Wat kan momenteel beter aan het uitgaan in Roosendaal?

27.

Hoe zou je het uitgaan in Roosendaal in de toekomst willen zien?
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