Alcoholmatiging Jeugd krijgt blijvend aandacht
Samen met buurgemeenten, politie, Halt, Tactus en GGD heeft Voorst zich zes jaar
succesvol ingezet om het alcoholgebruik van jongeren te verminderen. Begin 2014 is het
project afgeslankt. Er is een pakket van onderhoudsactiviteiten afgesproken, om de
goede resultaten vast te houden.
“Alcoholmatiging is een kwestie van lange adem”, kwamen de samenwerkingspartners overeen
bij de start in 2008. Zij voerden tijdens het project activiteiten uit op plaatsen waar jongeren te
vinden waren en alcohol een rol speelde. Dat was allereerst thuis, en daarnaast op
sportverenigingen, scholen, het jongerenwerk, op straat en in de uitgaansgelegenheden.
Voorlichting, regelgeving en handhaving is ingezet. In zes jaar kwamen de activiteiten door de
goede samenwerking tot stand.
Het project kende bijvoorbeeld de volgende activiteiten: voorlichting aan ouder en kind in groep
7, voorlichting aan leerlingen en scholing van docenten op scholen voor voortgezet onderwijs,
een cartoonbattle tijdens tekenlessen, ouderavonden over regels en handhaving, trainingen aan
barvrijwilligers van sportverenigingen en jongerenwerk, regelmatig artikelen op de
gemeentepagina, kroegentochten voor ouders in de uitgaansgelegenheden van jongeren.
Ook in Voorst vond het project plaats, onder de verantwoording en de actieve inzet van
wethouder Edo Horstman. “Vijf jaar lang hebben we op het gemeentehuis een alcoholvrije
nieuwjaarsreceptie gehad en de opkomst bleef goed. Eens in de 3 maanden was er discussie
met middelbare scholieren in de raadszaal, met de vraag: wie drinkt er? Een paar jongens
dronken veel bier. Daarna volgde een leuke discussie over bier en mixdranken. De laatste keer
durfden drie jongeren die niets dronken, hun hand op te steken. Ik prees hun als winnaars!”.
De samenwerkingspartners hebben afgesproken welke activiteiten in 2014 en 2015 worden
vervolgd. Deze borgingsactiviteiten moeten de daling van het alcoholgebruik door de jeugd in
stand houden. Zo zal op scholen Tactus een rol blijven spelen gericht op alcoholmatiging. Ook
zal in de communicatie met sportclubs en jongerenorganisaties aandacht worden gegeven aan
de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW), de verschuiving van de leeftijdsgrens voor de verkoop
van alcohol 18 jaar en de uitvoering hiervan in de praktijk. In 2016 zal onderzoek laten zien hoe
het alcoholgebruik zich heeft ontwikkeld.
Edo Horstman: “Ik zeg: alcoholmatiging jeugd is een traject, dat is nooit klaar. De aandacht
hiervoor moet warm gehouden worden. Herhaling is de kracht voor onze aanpak.”
Zo wordt daadwerkelijk vormgegeven aan de lange adem die in 2008 de inzet was. Voor een
gezonde en veilige jeugd in Voorst!
Heeft u vragen? Mail naar: minderdrinken@ggdnog.nl.
Voor al je vragen over opvoeden en opgroeien van je kind kun je terecht bij het CJG. Kijk op de
website www.cjgvoorst.nl voor hoe je in contact kunt komen met het CJG Voorst

Nix is de afspraak, niet drinken onder de 18!

