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VROEGER SLUITEN IN OLDENZAAL 
 
De WG Oldenzaal ( de Werknemers Groepering)  heeft een actie op touw gezet om de 
mening van alle Oldenzalers te peilen over de sluitingstijden van de horeca.  
Ieder huishouden ontvangt op vrijdag 11 of op zaterdag 12 april een folder in de 
brievenbus waarin aandacht wordt gevraagd voor het uitgaansgedrag en het 
alcoholgebruik onder jongeren. Met het invullen en opsturen van de antwoordkaart 
kan iedere burger in Oldenzaal een bijdrage leveren aan de discussie over het al of 
niet vervroegd sluiten van de horeca in Oldenzaal. De WG denkt dat vervroegde 
sluitingstijden één van de oplossingen is om overmatig drankgebruik onder jongeren 
tegen te gaan.  
 
De WG wil de vicieuze cirkel van het huidige uitgaanspatroon doorbreken. Sommige maat-
schappelijke verschijnselen zijn zo ingeburgerd dat ze min of meer als een vanzelfsprekend  
en voldongen feit worden geaccepteerd, ook al heeft bijna iedereen langzamerhand het 
gevoel dat er iets grondig mis mee is. Een voorbeeld hiervan is het uitgaanspatroon en het 
alcoholgebruik van jongeren, wat is hier mis mee en wat moet er gebeuren om dit patroon te 
doorbreken en weer als normaal te integreren in onze samenleving.  
 
De WG maakt zich zorgen  
Al lange tijd maakt de Werknemers Groepering zich ernstig zorgen over het overmatig 
alcoholgebruik onder de jeugd. Onderzoeken wijzen uit dat de jeugd op steeds jongere 
leeftijd (overmatig) alcohol gebruikt hetgeen veel negatieve gevolgen voor de ontwikkeling 
van jongeren heeft, zowel op medisch (verminderde ontwikkeling van de hersenen, rem op 
de botontwikkeling, kans op vergiftiging )als op sociaal gebied (slechtere school, studie, sport 
en werkprestaties). Ook de maatschappelijke gevolgen zijn groot te noemen (vandalisme, 
vaker ongelukken en agressie, meer kans op onveilig vrijen).  
 
Waarom deze actie  
In februari 2006 heeft het toenmalige college van Oldenzaal, het initiatief genomen om met 
een lokale aanpak van het alcoholprobleem te komen. De gemeentebesturen van Dinkelland 
en Losser ondersteunden dit initiatief. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak en het 
actieplan “Happy Fris”. Tot op heden echter heeft dit plan tot weinig concrete acties geleid. 
De WG is daarom zelf op pad gegaan om gesprekken te voeren met ouders, jongeren en 
horecaondernemers. Het betreft een maatschappelijk probleem dat niet snel genoeg 
adequaat kan worden aangepakt. Overal in den lande zijn de sluitingstijden punt van 
discussie. De WG steunt vanzelfsprekend een actie als Happy fris die in regionaal verband is 
opgezet.  
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
 
Meer informatie over de actie kunt u vinden op de website van de WG, www.wgoldenzaal.nl.  
Ook kunt u contact opnemen met Trees Vloothuis van de WerknemersGroepering,  
telefoon 06051042923 
 
Bijgevoegd treft u de folder aan, die in iedere brievenbus in Oldenzaal wordt gegooid.  

http://www.wgoldenzaal.nl/
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