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a. Analyse

Horecaondernemers geven aan dat de drempels zijn verlaagd, dat het allemaal wat makkelijker gaat, 

‘losbandiger’; het gedrag van studenten wordt extremer, zowel t.a.v. #metoo-achtige situaties als 

drugsgebruik.

Nachtburgemeester wijst op de verhoging van de leeftijdsgrens m.b.t. alcohol; in plaats van rustig 

leren drinken vanaf je 15e gaan jongeren nu op hun 18e in één keer los.

Geconstateerd wordt dat jongeren gemakkelijker aan drugs komen dan aan alcohol.

Ook ten aanzien van seks geldt: de eerste keer vindt later plaats, maar dan ook in één keer los.

De politie zegt steeds meer jongeren ‘out’ te zien gaan van drugs en drank. Alles draait om zien en 

gezien worden, er wordt veel vastgelegd via film / social media, ook daardoor extremer gedrag.

De drugs die gebruikt worden zijn vooral cocaïne, GHB en pillen.

De horeca zegt hier streng op te zijn: wie betrapt wordt vliegt eruit, en portiers weigeren mensen als 

ze denken dat iemand onder invloed is.

De politie constateert een lage bereidheid tot aangifte in #metoo-situaties. Al heel snel ‘laat maar 

zitten’. Tussen de 15 en 25 geldt als enige belang: ben ik normaal? Dus als iedereen aan elkaar zit, zal 

dat wel normaal zijn… Pas veel later kijk je terug en denk je: dat was niet normaal.

Wat betreft lachgas: de horeca ziet dit liever niet, beschouwt het als iets medisch, het is ook heel 

drempelverlagend, er ontstaat een soort carnavalsfeer, daarnaast is er het gevaar van combinatie 

drugs/alcohol; de politie wijst op het verraderlijke effect, je raakt niet zoals bij alcohol langzaam maar

zeker beschonken, maar bent van het ene op het andere moment van de wereld; sommige jongeren 

nemen gelijk tien ballonnetjes tegelijk; je ziet de sfeer op straat veranderen; het wordt ook een 

zootje op straat, en daar gaan mensen zich meteen naar gedragen, heeft negatief effect op de 

openbare orde.



b. Oplossingsrichtingen

Politie is in 2011 begonnen met OOT omdat zij ook zelf veel last had van geweld en 

onveiligheidsgevoelens. In OOT zitten collega’s met speciale binding met binnenstad, ‘dikkere huid’ 

etc. Werkt heel goed, samenwerking met de horeca wordt van beide kanten als uitstekend 

bestempeld, OOT is heel snel ter plaatse, de pakkans is veel groter geworden, voor de horeca werkt 

het goed dat het gaat om vertrouwde gezichten. Door goede samenwerking met horeca en portiers 

kun je met relatief weinig mensen toe.

Nachtburgemeester wijst op belang/noodzaak van voorlichting, bijv. over drugs, testen. Politie zegt 

dat hier al veel aan gedaan wordt, bijv. op scholen. Vraag is hoe je de grote groepen die van buiten 

komen, en die die voorlichting dus mislopen, bereikt. Van verschillende kanten wordt gezegd dat het 

goed zou zijn als er een soort ‘nachtstadhuis’ zou komen, een huiskamer in de binnenstad, ook als 

plek om even bij te komen. 

De politie wijst op het mooie project van de ambu-bikers, waardoor er minder inzet van ambulances 

nodig is. Probleem blijft hoe om te gaan met jongeren die ‘out’ zijn maar niet naar het ziekenhuis 

hoeven; je kunt ze niet in de cel zetten, maar je mag ze ook niet alleen achterlaten op straat. Een 

nachtstadhuis/huiskamer om bij te komen zou ook hier diensten kunnen bewijzen.

Campagnes als ‘Ben je oké?’ en ‘Ask for Angela’. Vooral belangrijk om te zoeken naar een manier om 

het voor iedereen leuk te houden bij het uitgaan. Ga werken met professionele sfeerbeheerders 

zoals in andere steden.

Lachgas echt een probleem, goedkoper dan drank, geeft wel roes en daar is jeugd naar op zoek, 

maakt niet uit waardoor.

Gevraagd wordt in hoeverre zgn. ‘happy hours’ behulpzaam zijn. Ze halen publiek eerder de stad in, 

en zijn aantrekkelijk voor studenten met weinig geld. Het zou niet zo zijn dan mensen daardoor meer 

gaan drinken. Alcoholmisbruik komt ook door indrinken thuis, zelf drank meenemen uit de AH etc. 

Politie wijst er nog op dat Groningen echt een stad is waarin van kroeg naar kroeg wordt gehopt. 

Daardoor minder zicht op hoeveel er al gedronken is. 

Wat kan de gemeenteraad doen?

 Cameratoezicht intensiveren/verbreden, sommige aanloopstraten vallen buiten het 

toezichtgebied en er zijn nog de nodige dode hoeken; camera’s helpen om dealers te 

betrappen, al proberen ze natuurlijk buiten de camera’s te blijven (er wordt nog gewezen op 

het verschil tussen de openbare orde camera’s in de binnenstad, bedoeld om bijv. geweld te 

constateren en in te grijpen, én de opsporingscamera’s die meer ad hoc worden ingezet, bijv.

bij de Gele Loper; het gaat om twee verschillende bevoegdheden); zowel politie als 

ondernemers zijn gebaat bij meer flexibiliteit t.a.v. camera’s. Grensoverschrijdend gedrag zie 

je al jaren, zowel op straat als in de horeca, ook hier helpen camera’s, je signaleert bijv. 

eerder stalking, en je kunt veel preventiever handelen op basis van wat je ziet

 Fietsproblematiek aanpakken, het omslagpunt naar overlast is gepasseerd

 Regelgeving m.b.t. lachgas

 Nachtstadhuis
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