
INFO VOOR DE WEBSITE  
 
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 van jongeren.  
DE WG wil  daarom graag ook uw mening horen en vraagt u uw standpunt 
kenbaar te maken.  
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 
maatschappelijke 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 het uitgaan  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 , ontwikkeling van de 
seksualiteit, kans op vergiftiging en black-out) )  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)  
Op onderstaande sites kunt u hierover meer lezen.  
 
www.alcoholinfo.nl 
www.watdrinkjij.nl 
www.uwkindenalcohol.nl 
www.tactus.nl 
www.drinktest.nl 
www.alcoholenopvoeding.nl    

http://www.alcoholinfo.nl/
http://www.watdrinkjij.nl/
http://www.uwkindenalcohol.nl/
http://www.tactus.nl/
http://www.drinktest.nl/
http://www.alcoholenopvoeding.nl/


 

 

Waarom deze actie:  

In februari 2006 heeft het toenmalige college van Oldenzaal, waarin drie wethouders 

van de WG zitting hadden , 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”. 

We zijn nu ruim twee jaar verder, maar er zijn  nog steeds te weinig concrete acties 

ondernomen. De WG is daarom zelf op pad gegaan om gesprekken te voeren met 

ouders, jongeren en horecaondernemers.  Zo is er een bezoek gebracht aan een 

“drinkkeet”. Eén van de meest opvallende conclusies van de jongeren aldaar was 

dat men vindt dat de sluitingstijden een punt van discussie moeten zijn om 

overmatig drankgebruik aan te pakken. Op 6 december 2007 heeft de WG hiertoe 

een motie ingediend. Helaas werd deze door de andere partijen verworpen.  

Daarnaast heeft de WG het initiatief genomen ( d.d. 11 november 2007 ) om de 

colleges van Oldenzaal, Dinkelland en Losser en  de directie van het  Twents Carmel 

College voor te stellen een alcohol- en rookvrij “Heppie Fris” feest te organiseren 

voor leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 van het Twents Carmel College. Ondanks 

het feit dat de volledige organisatie reeds was uitgewerkt kreeg de WG  te weinig 

medewerking van de gemeentebesturen om het feest te kunnen realiseren. 

Gelukkig heeft er recentelijk een alcoholvrij feest plaatsgevonden, georganiseerd 

door een kleine actiegroep, dat een groot succes bleek te zijn.  

 

 

De WG denkt dat vervroegde sluitingstijden een van de oplossingen is om 
overmatig drankgebruik onder jongeren tegen  te gaan , daarom  wil de 
WG  een ander uitgaanspatroon door:  

- een eigen WG ondersteuningsactie van Happy  fris   
- aandacht voor het drankgebruik / misbruik van de jeugd van Oldenzaal 
- aandacht voor vervroegde openingstijden en vervroegde sluitingstijden 
 



 
Het doel hiervan is: 

- het drankgebruik onder de jeugd terugbrengen naar normale proporties 
- normalisatie van het uitgaans-  c.q. levenspatroon van de jeugd  
- een gezond evenwicht tussen uitgaan en overige maatschappelijke  

activiteiten van jongeren 
- het stimuleren van een gezondere levensstijl van jongeren 
- een goede interactie tussen de horeca, uitgaande jongeren, de politie  en 

de overheid.  
   
     
Kortom, de Werknemersgroepering wil de vicieuze cirkel van het huidige 
uitgaanspatroon doorbreken. De WG staat dicht bij u als burger. Uw mening over het 
uitgaanspatroon van jongeren moet niet beperkt blijven tot de borreltafel, een 
gesprek met een bekende in De Driehoek of een gelaten verzuchting als ‘ Het zal 
wel, zo blijven, ze doen er toch niets aan’. 
 

 

 
De WG vindt tevens dat ouders / verzorgers  als eerste hun verantwoordelijkheid 
moeten  blijven nemen wat betreft het drankgebruik van hun zoon/dochter en het 
uiteindelijke tijdstip van thuiskomen.  
De WG vindt daarnaast de gezamenlijke inzet van de overheid, ouders, politie, 
horeca, onderwijs en andere instanties van zeer groot belang bij de aanpak van het 
overmatig drankgebruik onder jongeren.  
Landelijk ( www.vroegopstap.nl)   vragen steeds meer burgers, waaronder zeker ook 
jongeren, daarbij aandacht voor vervroegde sluitingstijden. 
Ook steunt de WG  natuurlijk een actie als Happy fris die in regionaal verband is 
opgezet. Een regionale aanpak van de sluitingstijden van de horeca heeft onze sterke 
voorkeur, maar wij vinden dat wij niet kunnen wachten tot er een gezamenlijk 
standpunt in de gehele regio is. De gemeente Oldenzaal moet o.i. het voortouw  
nemen wat betreft vervroegde sluitingstijden. Het gaat immers om de gezondheid 
van onze kinderen!   
  
Hoe kunt u uw standpunt aan ons kenbaar maken?  
 
Dit kunt u doen door de ontvangen folder goed door te lezen. Via het 
invullen en opsturen van de antwoordkaart geeft u uw mening en levert u  
een bijdrage aan de discussie over het al of niet vervroegd sluiten van de 
horeca in Oldenzaal.  
 
Geen folder en antwoordkaart ontvangen:  
 
Geen antwoordkaart ontvangen?  
In dat geval u kunt u  bellen met een van de leden van de werkgroep. De folder  (en 
de folder)  wordt dan z.s.m. bij u thuis gebracht.  
Leden van de werkgroep ‘vroeger sluiten’: 
Marica Braakhuis 0541- 514761 

http://www.vroegopstap.nl/


Henk Winkelhuis 0541-  515091 
Trees Vloothuis  0541-   519777 


