
Siegerswoude, 28 juni ?07 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Wij zijn actiegroep: ?Vroegopstap? en spreken uit naam van een grote   
groep ouders en jongeren die veel problemen hebben met de   
sluitingstijden van de horeca. De jongeren gaan pas tegen 01.00 uur   
weg, komen tegen de ochtend thuis en liggen dan de halve zondag op   
bed. Het gezinsleven staat hierdoor enorm onder druk. 
Wij willen dat de horecasluitingstijden worden vervroegd tot uiterlijk   
02.00 uur en hebben inmiddels 15.000 handtekeningen verzameld via de   
site: www.vroegopstap.nl 
Doordat de sluitingstijd op de meeste plaatsen rond een uur of vier of   
later is, wordt de tijd van het uitgaansleven steeds verder   
verschoven. Daardoor gaan de jongeren steeds later op stap. Van te   
voren wordt de tijd gedood met indrinken! 
De jongeren zien zelf vaak niet in wat de gevolgen zijn van het   
overmatig alcoholgebruik. Zij denken dat dit normaal is, want iedereen   
doet het! 
gevolgen op korte termijn zijn: 
? school- en werkverzuim 
? vernieling/vandalisme /ordeverstoring/geluidsoverlast/vechtpartijen 
? verkeersongelukken t.g.v. vermoeidheid/alcohol 
gevolgen op langere termijn: 
? leerproblemen/geheugenverlies/alcoholgerelateerde ziekten 
 
Het late stappen heeft nog meer consequenties zoals: 
? achteruitgang van de conditie, futloos.  (Omgooien van dag- en nachtritme) 
? sportverenigingen, vaak gesubsidieerd door de gemeenten, hebben  te   
kampen met een grote terugloop van het ledenaantal 
? de maandag is vaak een verloren dag in het onderwijs. Ook worden er   
vaak op vrijdag geen colleges meer gegeven in het hoger onderwijs 
? toename van drugs om het tot ?s morgensvroeg vol te kunnen houden 
Als ouders en overheid hebben wij de plicht om voor de jongeren te   
zorgen en ze te beschermen en de situatie op dit moment een halt toe   
te roepen. Het is een groot maatschappelijk probleem, wat ook nog   
enorme maatschappelijke kosten met zich meebrengt. 
In eerste instantie hebben de ouders de verantwoordelijkheid om hierin   
regels te stellen en grenzen aan te geven.  Wij redden dit niet   
alleen, anders moeten wij de jeugd het uitgaansleven verbieden. Dit   
kan ook niet de bedoeling zijn! Als het pas 01.00 uur begint, dan kun   
je van je kind niet verlangen dat het 02.00 uur weer thuis is. Wij   
moeten met elkaar de grenzen hierin aangeven. De gemeenten hebben   
hierin ook een belangrijke taak! 
Als de sluitingstijd teruggebracht wordt naar uiterlijk 02.00 uur, dan   
begint ook alles wel eerder. Zoals b.v. met dorpsfeesten en   
Piratenfeesten, dit begint dan om 20.00 uur en is om 01.00 of 02.00   
uur afgelopen. 
Het is een gemeentegrensoverschrijdend probleem, dus eigenlijk moeten   
we er met elkaar voor zorgen dat er landelijke afspraken komen. 
Dit kan alleen maar een WIN-WIN situatie worden!!!Voor de jongeren, de   
ouders, sportgelegenheden, scholen en de hele maatschappij. Ook de   
horecaondernemers zijn over het algemeen voor als iedereen maar   
meedoet. Zij kunnen op deze manier, met al dat indrinken, ook niet   
blijven bestaan, m.n. de discotheken niet. Wij willen u vragen of u   
ons wilt helpen, zodat we met elkaar een heleboel jeugdproblemen   



preventief  kunnen aanpakken. 
Inmiddels heeft de gemeente Opsterland u de motie ?Wijziging   
sluitingstijden horecagelegenheden? toegestuurd. Hopelijk kunt u zich   
als gemeenteraad hier achter scharen. 
Graag willen wij van u horen of u voor of tegen deze motie bent. 
 
Tevens zijn wij ook op provinciaal gebied actief. Zie bijlage. 
 
Namens de Actiegroep: www.vroegopstap.nl info@vroegopstap.nl 
Hannie Gorter, 0594-643134     Myriam Loonen, 0516-541471 
 
 
 
 
 


