
 

 

 

 

 

 

 

 
Het manifest “joint  regulation”  waarin 35 burgemeesters een pleidooi houden 
voor de regulering van wietteelt is een volstrekt verkeerd signaal aan de 
Nederlandse samenleving. Drugs zijn schadelijk en moeten niet onder 
staatstoezicht worden geproduceerd en verstrekt.  

We moeten af van de romantiek rond de joint. De gevaren zijn algemeen 
bekend. Er is geen ouder die staat te juichen als zijn of haar kind gaat blowen.  

Als echte burgervaders moeten de burgemeesters kiezen voor het welzijn van 
hun inwoners en niet het hoofd in de schoot leggen in de strijd tegen 
softdrugs. Criminelen zijn niet de baas! Het CDA staat naast de ouders, die 
hun  kinderen  willen  beschermen  tegen  de  schade  en  risico’s  van  softdrugs.  

  

 

x Nederlandse scholieren blowen twee keer zoveel als hun Europese 
leeftijdsgenoten, ook al mogen ze officieel geen softdrugs kopen. Een op 
de drie blowers gebruikt softdrugs op school.  

x Jongeren die op jonge leeftijd beginnen met blowen hebben een groter 
risico op schoolproblemen, harddrugsverslaving of psychische stoornissen. 
Ook vertonen ze vaker agressief of crimineel probleemgedrag.   

x Het overgrote deel van de illegale wietteelt is bestemd voor de 
buitenlandse handel. Regulering van de binnenlandse handel leidt dan ook 
niet tot beperking van de overlast van de illegale teelt en handel. 

x Tweederde van de Nederlandse gemeenten voert een effectief nulbeleid 
voor coffeeshops. Dat kan dus ook!  

x De nationale politie waarschuwt voor de gevolgen van de regulering van de 
wietteelt. Zij vrezen dat criminele organisaties hun aandacht zullen richten 
op  de  ‘legale’  telers. 

#NEEderwiet 
 Een tegengeluid 

Eerst de feiten! 



 

x Af van het romantische beeld rond 
softdrugs. Het is schadelijk en leidt tot 
serieuze verslavingsproblemen. 

x Een verdere terugdringing van het 
aantal coffeeshops: uit de woonwijken 
en zeker niet in de buurt van scholen. 

x Een intensievere aanpak van illegale wietteelt door intensievere controles 
en betere samenwerking tussen politie, inspecties en gemeentelijke 
diensten. 

x Een consequente en strengere strafvervolging van illegale wiettelers en 
straathandelaren. 

 

 

De CDA-lijsttrekkers in: 

Aalburg, Achtkarspelen, 
Almere, Amstelveen, 
Amersfoort, 
Amsterdam, 
Amsterdam Zuid, 
Apeldoorn, Arnhem, 
Assen, Baarn, 
Barendrecht, 
Barneveld, Beek, 
Beemster, Bergen op 
Zoom, Breda, 
Brummen, Brunssum, 
Bunschoten, Capelle 
aan den IJssel, 
Charlois, Coevorden, 
Dalfsen, Dantumadiel, 
Delft, Den Haag, Den 
Helder, Deventer, 
Dongen-’s  
Gravenmoer, 
Dordrecht, Echt-
Susteren, Eemsmond, 
Eijsden-Margraten, 
Emmeloord, Enkhuizen,  

Epe, Ferwerderadiel, 
Goes, Gorinchem, 
Gouda, Groesbeek, 
Groningen, Haarlem, 
Hardinxveld-
Giessendam, Helmond, 
Hilligersberg-
Schiebroek, Hilversum, 
Hoek van Holland, 
Hollands Kroon, 
Hoogeveen, 
Hoogezand-
Sappemeer, Hoogvliet, 
Hoorn, Houten, Hulst, 
Kaag en Braassem, 
Katwijk, Laarbeek, 
Lansingerland, 
Leeuwarderadeel, 
Leiden, Leidschendam-
Voorburg, Lelystad, 
Meppel, Middelburg, 
Montfoort, Neder-
Betuwe, Nieuwegein, 
Nijkerk-Hoevelaken, 

Noord-Beveland, Nuth, 
Oosterhout, 
Ooststellingwerf, Oss, 
Oud-Beijerland, 
Papendrecht, 
Roosendaal, 
Rotterdam, Rotterdam 
Noord, Rozenburg, 
Scherpenzeel, 
Schiedam, Simpelveld-
Bocholtz, Sliedrecht, 
Stadskanaal, Stede-
Broec, Texel, Tilburg, 
Twenterand, Uden, Urk, 
Utrecht, Vaals, Vianen, 
Venlo , Waalre, 
Waddinxveen, 
Waterland, Westland, 
Winsum, Woensdrecht, 
Woudenberg, Zeist, 
Zoetermeer, 
Zoeterwoude, Zuidplas  

Daarom willen wij 

Ondertekenaars 


