Alcohol Preventie- en Handhavingsplan 2014-2016
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1.

Inleiding

Sinds 1 januari 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van
de Drank- en Horecawet (DHW). Per 1 januari 2014 heeft de rijksoverheid de leeftijdsgrens
voor alcoholhoudende dranken van 16 naar 18 jaar verhoogd middels een wijziging in de
DHW. Naast deze leeftijdsverhoging is in de wet de nieuwe verplichting opgenomen dat
gemeenten voortaan een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten opstellen dat
uiterlijk 1 juli 2014 moet zijn vastgesteld. Hiermee wil de wetgever stimuleren dat gemeenten
actief nadenken over en uitvoer geven aan het verbinden van de beleidsterreinen
Volksgezondheid (voorlichting en bewustwording) en Openbare Orde en Veiligheid (beleid
en handhaving.
Dit plan moet aansluiten bij de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid (zoals bedoeld in art. 13
van de Wet publieke gezondheid). Gemeente Boekel heeft geen separate nota
gezondheidsbeleid, maar heeft deze geïntegreerd in haar Wmo beleidsplan 2012-2015 (zie
Bijlage 1). In de toekomst zal het preventie- en handhavingsplan samen met de nieuwe Nota
Lokaal Gezondheidsbeleid worden vastgesteld zodat dit een geïntegreerd geheel vormt.

2.

Algemeen

2.1
Inhoud
Het preventie- en handhavingsplan bevat de hoofdzaken van het beleid dat zich richt op de
preventie van alcoholgebruik -met name onder jongeren- en de handhaving van de wet. Het
plan kan tussentijds worden gewijzigd.
De DHW geeft in artikel 43a lid 2 en 3 aan dat in het plan in ieder geval moet zijn
aangegeven:
a. wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsplan;
b. welke acties ondernomen worden om alcoholgebruik te voorkomen, vooral onder
jongeren en al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma’s vanuit de
Wet Publieke Gezondheid (artikel 2, tweede lid, onderdeel d);
c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties
in de door het plan bestreken periode worden ondernomen;
d. welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te
worden.
Ten aanzien van alcoholpreventie wordt bepaald dat het plan de volgende elementen bevat:
- de hoofdzaken van het preventiebeleid alcohol, vooral richting jongeren (hier kan
bijvoorbeeld gemeld worden op welke subdoelgroepen het beleid zich richt);
- de doelstellingen van het preventiebeleid alcohol;
- welke acties worden ondernomen (specifiek gericht op alcoholpreventie of in
samenhang met andere preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor
de gezondheidsbevordering).
Ten aanzien van handhaving wordt bepaald dat het plan de volgende elementen bevat:
- de hoofdzaken van het handhavingsbeleid;
- de doelstellingen van het handhavingsbeleid;
- de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd (hier kan bijvoorbeeld
gemeld worden met welke (buur)gemeenten wordt samengewerkt);
- welke handhavingsacties in de door het plan beschreven periode worden
ondernomen.

2.2
Integrale benadering preventie en handhaving
Wetenschappelijke studies laten zien dat een integrale benadering van de problematiek
rondom alcohol een cruciaal kenmerk is van effectief alcoholbeleid (Reynolds, 2003).
Recent onderzoek van het RIVM Centrum voor Gezond Leven, het Nederlands Instituut
voor Alcoholbeleid STAP en het Trimbos-instituut bevestigt dat beleid op het gebied van
alcoholmatiging het meest effectief is als het integraal wordt aangepakt1 (Mulder, Bovens,
Franken & Sannen, 2013).
De belangrijkste pijlers waarop alcoholbeleid dient te zijn gebaseerd, zijn regelgeving
(grenzen stellen), handhaving (grenzen bewaken) en publiek draagvlak (grenzen
overdragen) (Figuur 1).

Figuur 1. Integraal beleidsmodel voor effectief lokaal alcoholbeleid (Reynolds, 2003).
Het creëren van bewustwording is een noodzakelijke voorwaarde voor gedragsverandering,
die ingegeven wordt door een helder beleid over alcoholpreventie bij jongeren. Door het
versterken van de handhaving via de mogelijkheden in de Drank- en Horecawet kunnen
aanvullende effecten bereikt worden op het terugdringen van de beschikbaarheid van
alcohol voor jongeren.
Dit is ook het uitgangspunt van het landelijke alcoholpreventiebeleid. Naast het voorkomen
van schadelijk alcoholgebruik vanuit het perspectief van de volksgezondheid en het
jeugdbeleid, is het landelijke beleid ook gericht op het terugdringen van criminaliteit en
verstoringen van de openbare orde.

3.

Doelstellingen

Het preventie- en handhavingsplan werkt vanuit een visie op het gebied van alcohol. Deze
visie staat beschreven in paragraaf 7.2 van het WMO Beleidsplan 2012-2015 van de
gemeente Boekel: De gemeente wil haar inwoners stimuleren tot een gezonde leefstijl
waarbij vermindering van alcoholgebruik een belangrijk aangrijpingspunt is voor preventief
gezondheidsbeleid. De nadruk ligt hier o.a. op de preventie van alcoholgebruik onder
jongeren.
In het verlengde van de DHW en de visie op gezonde leefstijl zoals beschreven in het WMO
beleidsplan richten we ons op de volgende aspecten:

1

Zie de brochure Effectief Alcoholbeleid: hoe pakt u dat aan?, te downloaden via
http://www.loketgezondleven.nl/gemeente-en-wijk/gezonde-gemeente/alcohol/.

Gezondheid en Welzijn
De negatieve gevolgen van alcoholgebruik op de gezondheid vermijden en beperken. Dit
richt zich voornamelijk op de schadelijke effecten bij jongeren. Concreet betekent dit dat we
het alcoholgebruik in onze gemeente onder jongeren tot 18 jaar terug willen brengen.
Openbare orde en veiligheid
Preventie van alcohol gerelateerde problemen rondom veiligheid en overlast. We willen
schade en overlast als gevolg van alcoholverstrekking en –gebruik voorkomen en beperken
om zo onze burgers een veilige leefomgeving te bieden.

4.

Preventie

Binnen de gemeente Boekel is het doel om alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 jaar
terug te dringen. Dit wordt gedaan door op verschillende manieren de jongeren kennis te
laten nemen van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. De acties zijn zo verdeeld dat
deze boodschap op verschillende manieren en op meerdere momenten tot het 18e
levensjaar terugkomt. De acties die worden uitgevoerd zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouder-Kind avonden op basisscholen
Think before you drink
Informatiebijeenkomst(en) Nia Domo
Evenementen (o.a. Carnaval en BoeCult)
Alcoholvrije uitgaanslocatie
Burgemeestersgesprekken

Van deze acties dienen 1, 3 en 6 een breder doel dan alcohol alleen. Het alcoholprobleem
onder jongeren hangt immers nauw samen met het stellen van grenzen als ouders. Door
ouders te ondersteunen bij het stellen van grenzen (en tegelijkertijd jongeren bewust te laten
worden van deze grenzen) wordt niet alleen het alcoholprobleem aangepakt, maar
tegelijkertijd ook zaken als roken, drugsgebruik en het drinken van energiedranken.
4.1
Ouder-Kind avonden op basisscholen
Middels de methode van verhalend ontwerpen voert de GGD alcoholvoorlichting uit voor
leerlingen in groep 7 en/of 8. De doelgroep is primair leerlingen in groep 7 en/of 8 van de
basisscholen en hun ouders/verzorgers en secundair de leerkrachten. Binnen deze methode
geven leerlingen een verhaal zelf vorm. Zij gaan op zoek naar informatie over alcohol en
vormen een mening over alcoholgebruik. Zo beginnen leerlingen in het ontwerp ‘Het
voorlichtingsbureau’ zelf een bureau dat voorlichting geeft voer alcohol. In een aantal
stappen werken de leerlingen onder leiding van de leerkracht toe naar de feestelijke opening
van ‘hun’ alcoholvoorlichtings-bureau, waarbij ook de ouders en een deskundige worden
uitgenodigd. Hierin komen kennis en informatie over alcohol, een eigen standpunt bepalen,
leren nee zeggen en presentatie aan ouders aan bod. De GGD bereidt de docententraining
voor en ondersteunt de scholen bij de uitvoering van de ouderavond.
4.2
Think Before You Drink
De 19 gemeenten in de regio Brabant-Noord hebben, gezamenlijk het voorkomen van het
gebruik van alcohol door jongeren vastgesteld als prioriteit voor gezondheidsbeleid. Deze
ambitie wordt vormgegeven door het regionaal alcoholmatigingsproject Think Before You
Drink. 2
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www.thinkbeforeyoudrink.nl

Binnen Think Before You Drink werken alle 19 gemeenten samen met onder andere de
GGD Hart voor Brabant, Verslavingsinstituut Novadic-Kentron, de politie, bureau Halt, CJG’s,
jongerenwerk, onderwijs en sportverenigingen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te
dringen. Het project is in 2008 gestart. In de aanpak wordt zoveel mogelijk een integrale
benadering gehanteerd, gericht op meerdere beleidsterreinen zoals Volksgezondheid,
Jeugd, Onderwijs en Openbare Orde & Veiligheid.
In december 2012 is de eerste fase van Think Before You Drink afgesloten. Na vier jaar ligt
er een goede basis voor alcoholmatiging onder jongeren, zowel regionaal als lokaal.
Gemeenten en samenwerkingspartners hebben diverse interventies ontwikkeld en
uitgerold. De jeugdmonitor 2011 laat zien dat er die afgelopen vier jaar positieve
resultaten zijn geboekt, namelijk: een dalend alcoholgebruik bij jongeren onder de 16
jaar. Minder jongeren drinken en het zogenaamde binge-drinken is afgenomen. Echter
minder positief is dat nog steeds een kwart van de ouders het goed vindt dat hun 12 15 jarig kind drinkt. Ook blijft het alcoholgebruik onder de 16plus jeu gd onverminderd
hoog. Van de 16- t/m 18 jarigen dronk meer dan de helft in de afgelopen 4 weken wel
eens 5 of meer glazen per gelegenheid.
Met de afronding van de eerste projectfase van Think Before You Drink verschuift de inhoud
van ‘ontwikkelen van interventies’ naar ‘lokale implementatie en borging’. In Boekel wordt
binnen het project Think Before You Drink gebruik gemaakt van de verschillende materialen
die via dit project beschikbaar worden gesteld. Dit gaat van informatie over recent
wetenschappelijk onderzoek tot aan het beschikbaar stellen van blaasapparaten, posters en
multimedia-items. Een voorbeeld van de inzet in Boekel zijn de materialen die ingezet zijn
tijdens BoeCult:
 Watermeisjes: Tijdens het evenement en/of feest worden jongeren geprikkeld om in
plats van alcohol water te drinken. jongeren direct op de ‘Wat kies jij’ app
terechtkomen
 Bord ‘Wat kies jij?’ Promoteam bezoekt evenement.
Een promoteam bezoekt een aantal regionale zomerfestiviteiten waar veel jongeren
(en ouders) samenkomen, zoals muziekfestivals, sportactiviteiten en kermissen.
 Pictomannetjes ‘Wat kies jij?’
Kies je voor niet/weinig drinken of dronken worden?!
Twee acteurs (Helder theater) imiteren een nuchter en een dronken persoon en gaan
de interactie aan met de bezoekers van het evenement
4.3
Informatiebijeenkomst(en) Nia Domo
Elk jaar worden er één of meerdere informatieavonden in Nia Domo georganiseerd. Per jaar
wordt opnieuw bepaalt wat het onderwerp zal zijn en welke leeftijdscategorieën worden
uitgenodigd. Inhoudelijk kan het thema bijvoorbeeld variëren van concreet alcoholgebruik,
het ontkennen van ouders dat hun kinderen drinken en/of dat dit slecht is tot grenzen stellen
door ouders en het omgaan met groepsdruk (voor zowel jongeren als hun ouders). Het
thema alcohol komt hierbij dus altijd op directe dan wel indirecte manier terug.
4.4
Evenementen (o.a. Carnaval en BoeCult)
In de voorbereiding van verschillende evenementen in onze gemeenten wordt het thema
alcohol besproken. Zoals eerder gezegd worden tijdens het BoeCult evenement campagne
materialen ingezet om mensen ervan bewust te laten worden van de gevolgen van het
drinken van alcohol. Daarnaast wordt in de voorbereiding naar carnaval overleg gevoerd met
de verschillende partners om het alcoholgebruik onder jongeren tijdens deze evenementen
in de kiem te smoren. Dit vraagt niet alleen inzet en verantwoordelijkheid van partijen als een
gemeenschapshuis en een carnavalsvereniging, maar ook van de gemeente. Zo wordt de
nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar en de eventuele boete duidelijk gecommuniceerd voor en

tijdens carnaval, wordt er een alternatief geboden voor jongeren onder de 18 jaar (zie
paragraaf 4.5) en zal er handhavend worden opgetreden.
4.5
Alcoholvrije uitgaanslocatie
Tijdens Carnaval start een nieuw initiatief in Boekel waarbij er een alcoholvrije
uitgaansgelegenheid wordt gecreëerd voor jongeren tot 18 jaar. Dit zal een maandelijks
terugkerend evenement (m.u.v. schoolvakanties) zijn wat door verschillende ouders en
jongeren in het dorp vrijwillig en voortvarend is georganiseerd. De gemeente Boekel heeft dit
initiatief ondersteund middels een opstartsubsidie in 2014.
4.6
Burgemeestersgesprekken
Een geheel andere manier om het alcoholgebruik onder jongeren terug te brengen is het in
gesprek gaan met ouders. Voor veel ouders is het moeilijk om grenzen te stellen en onder
groepsdruk afwijzend te reageren op het aanbod van alcohol aan hun kind(eren). Om ouders
hierbij te ondersteunen worden burgemeestersgesprekken georganiseerd, waarbij de
burgemeester in gesprek gaat met ouders van 14 jarige kinderen. Het onderwerp richt zich
niet alleen op alcohol, maar ook op de invloed van groepsdruk en grenzen stellen in het
algemeen.

5.

Handhaving

De gemeente Boekel heeft met de handhaving op alcoholgebruik als doel om preventief op
te treden ten aanzien van alcohol gerelateerde problemen rondom veiligheid en overlast. We
willen schade en overlast als gevolg van alcoholverstrekking en –gebruik voorkomen en
beperken om zo onze burgers een veilige leefomgeving te bieden.
5.1
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)
Handhaving van de Drank- en horecawet moet gebeuren door speciaal daarvoor opgeleide
buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). De gemeente Boekel heeft ervoor gekozen de
eigen boa’s de opleiding Drank en Horeca Wetgeving niet te laten volgen. Uitgangspunt was
dat hierin voorzien kan worden in de boa-pool of door externe inhuur. Deze ingehuurde boa’s
worden ingezet om langs te gaan bij horeca of paracommerciële gelegenheden om te
controleren of men in het bezit is van de benodigde geldige vergunningen en of deze
inhoudelijk worden nageleefd.
Bij controles is het niet noodzakelijk dat beide boa’s over de Drank- en horecaopleiding
beschikken. Eén van beiden is voldoende. Waar boa’s uit de boa-pool worden ingezet wordt
er van uitgegaan dat de gemeente Boekel in plaats daarvan controles uitvoert in de
betreffende gemeente.
De boa’s controleren op twee manieren: systematisch en willekeurig. Zo wordt in 2014
systematisch één keer per jaar de vergunning van een horeca- of paracommerciële
gelegenheid gecontroleerd. Uitgangspunt van deze controle is controle van de vergunning en
gewenst gedrag stimuleren. Daarnaast wordt bij de paracommerciële horeca ingezet op
controle van het naleven van de sluitingstijden en bij de commerciële horeca op de
alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar. Deze keuze is gemaakt in verband met
noodzakelijke prioritering. Bij paracommerciële horeca speelt het belang van de handhaving
van de sluitingstijden om oneerlijke mededinging tegen te gaan. Bij de commerciële horeca
wordt gekozen voor nadruk op de alcoholconsumptie. Afhankelijk van de resultaten van deze
twee controlerondes kunnen nog vervolgcontroles worden ingepland.
Indien bij de eerste ronde zaken niet in orde zijn, krijgt de organisatie een waarschuwing en
moet de situatie aangepast worden zodat deze wel voldoet. Gebeurt dit niet dan kan de
gemeente handhavend optreden conform het sanctiebeleid (zie paragraaf 5.5).

5.2
Paracommerciële verordening
Op 1 januari 2014 lag er ook de verplichting voor gemeenten om een verordening over
paracommercie vast te stellen. De betreffende verordening is in de loop van 2013 afgestemd
met betrokken partijen en is op 12 december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.
Hiervoor is geen aparte verordening opgesteld, maar deze is ondergebracht in de Algemene
Plaatselijke Verordening 2014.
5.3
Handhavingsacties
Binnen de gemeente Boekel gaat het om de volgende onderdelen en aantallen (stand 2014):
Soort

Aantal Controle

Horecabedrijven
(commercieel)

14

Min. 1x

Horecabedrijven
(paracommercieel)

13

Min. 1x

Slijterijen

1

Min. 1x

Supermarkten

2

Min. 1x

Niet-vergunning
plichtige bedrijven

2

Min. 1x

Algemeen doel
controle
Vergunning en
stimuleren goed
gedrag
Vergunning en
stimuleren goed
gedrag
Vergunning en
stimuleren goed
gedrag
Vergunning en
stimuleren goed
gedrag
Vergunning en
stimuleren goed
gedrag

Specifiek doel controle
Alcoholverstrekking aan
jongeren <18 jaar
Sluitingstijden en
alcoholverstrekking aan
jongeren <18 jaar
Alcoholverstrekking aan
jongeren <18 jaar
Alcoholverstrekking aan
jongeren <18 jaar
Alcoholverstrekking

Gezien de kosten is het onmogelijk om continue op alle onderdelen te handhaven. Omdat
gewenst gedrag mede tot stand komt door het aanspreken op dit gedrag, is er voor gekozen
om in 2014 alle onderdelen ten minste eenmaal per jaar te controleren. In 2015 en 2016 kan
dit beleid worden bijgesteld aan de hand van de ervaringen vanuit 2014.
5.4
Sancties
De sancties zijn benoemd in de Sanctietabel Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid.
Deze tabel wordt overgenomen door de gemeente Boekel en is door het college vastgesteld
op 25 februari 2014.
Jongeren
Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende drank bij zich hebben op voor het
publiek toegankelijke plaatsen, zoals op straat, in parken, bij evenementen enz. Jongeren
onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze op deze plaatsen wel alcohol bij zich hebben. Dit kan
resulteren in een taakstraf of een boete. Sinds 1 januari 2014 is de boete €45,- voor jongeren
tussen de 12 en 16 jaar. Voor jongeren van 16 en 17 jaar is de boete €90,-.
Organisatie
Vanaf 1 januari ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18
jaar. Aan jongeren onder de 18 mag dus geen alcoholhoudende drank verkocht worden.
Supermarkten of horecagelegenheden die wel alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18
jaar kunnen ook een boete krijgen. Deze boete bedraagt €1.360,-. Verkopen supermarkten,
slijterijen of horecagelegenheden vaker alcohol aan jongeren zonder de leeftijd vast te
stellen? Dan kan de burgemeester een vergunning schorsen dan wel een supermarkt tijdelijk
(maximaal 12 weken) verbieden alcohol te verkopen, als 3 keer binnen 1 jaar alcohol aan
jongeren is verkocht, zonder de leeftijd vast te stellen. (zie sanctiebeleid)

6.

Resultaten

Dit alcohol preventie en –handhavingsplan kent een tijdspanne van 2014 t/m 2016. Dit omdat
voor de resultaten gebruik wordt gemaakt van de resultaten uit de GGD Jeugdmonitor die
eens in de vier jaar wordt gehouden. In 2015 staat de eerstvolgende jeugdmonitor gepland.
De gegevens van deze monitor zullen in de loop van 2016 worden gepubliceerd. Aan de
hand hiervan kan worden bekeken of de geplande doelstellingen uit dit alcohol preventie en
-handhavingsplan al dan niet zijn behaald.
6.1
Resultaat preventie
Binnen de gemeente Boekel willen we de negatieve gevolgen van alcoholgebruik op de
gezondheid vermijden en beperken. Dit richt zich voornamelijk op de schadelijke effecten bij
jongeren. Concreet betekent dit dat we het alcoholgebruik in onze gemeente door jongeren
tot 18 jaar terug willen brengen met 5 procent(punten) in 2016 ten opzichte van 2011. Een
bruikbare tool om de huidige situatie in beeld te brengen is en te monitoren wat het effect is
van de verschillende preventie- en handhavingsacties is de Jeugdmonitor die de GGD eens
in de vier jaar beschikbaar stelt. Vanuit de Jeugdmonitor 2011 zijn er vier
onderzoekseenheden waar we op willen toetsen:

Alcoholgebruik [%], 2011 - Gemeente Boekel

%

1. Heeft alcohol gedronken in afgelopen 4 weken (12-18 jr)
2. Heeft in afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken (1218 jr)
3. Is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest (12-18 jr)
4. Drinkt meer dan 20 glazen alcohol per week (12-18 jr)

42
33
21
8

Wat in dit diagram opvalt is dat er relatief hoog wordt gescoord op het drinken van alcohol in
de afgelopen 4 weken en het drinken van 5 glazen of meer bij één gelegenheid (binge
drinken). Dit willen we uiteraard terugdringen.
Een belangrijke kanttekening bij deze gegevens is dat pas sinds 2014 de alcoholleeftijd op
18 jaar is gezet. Ten tijde van dit onderzoek mochten 16, 17 en 18 jarigen dus alcohol
nuttigen. Dit geeft een vertekend beeld ten opzichte van de gegevens die in 2015 opgehaald
gaan worden, aangezien de alcoholleeftijd dan al meer dan een jaar op 18+ staat. Pas bij de
volgende Jeugdmonitor kan daarom pas sprake zijn van een zuivere nulmeting. Desondanks
willen we voor de komende periode het volgende doel stellen:

Alcoholgebruik [%], DOEL 2016 - Gemeente Boekel

%

1. Heeft alcohol gedronken in afgelopen 4 weken (12-18 jr)
2. Heeft in afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken (1218 jr)
3. Is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest (12-18 jr)
4. Drinkt meer dan 20 glazen alcohol per week (12-18 jr)

37
28
16
3

6.2
Resultaat handhaving
Als doel binnen het onderdeel handhaving is gesteld dat we schade en overlast als gevolg
van alcoholverstrekking en – gebruik willen voorkomen en beperken om zo onze burgers een
veilige leefomgeving te bieden.
Dit doen we door het uitvoeren van handhavingsactiviteiten op de organisaties zoals
beschreven in paragraaf 5.3:

Soort
Aantal
Horecabedrijven (commercieel)
14
Horecabedrijven (paracommercieel)
13
Slijterijen
1
Supermarkten
2
Niet-vergunning plichtige bedrijven
2
We benoemen de volgende specifieke resultaten als gevolg van de
handhavingsactiviteiten:

ingezette

Handhaving - Gemeente Boekel
1. De genoemde organisaties zijn in het bezit van een geldige vergunning en deze
wordt inhoudelijk nageleefd
2. Deze organisaties zijn zich ervan bewust dat zij een verantwoordelijkheid hebben
op het gebied van alcoholpreventie
3. De Besturen en vrijwilligers van sportclubs zijn zich ervan bewust dat zij een
verantwoordelijkheid hebben op het gebied van alcoholpreventie
4. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar
5. Paracommerciële organisaties houden zich aan de sluitingstijden

Bovengenoemde resultaten dragen bij aan de beperking van schade en overlast als gevolg
van alcoholverstrekking en het gebruik hiervan. Met als overkoepelend doel: een veilig en
leefbaar Boekel.

Bronvermelding
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