Beste bezoekers van de Pink
GOOD TO SEE YOU BACK!!!

Het is allerminst zeker of de Pink open blijft. We zijn in een kafkaiaanse molen beland

waarvan het einde nog niet in zicht is. Je hoeft het boek van Kafka niet gelezen te hebben om te
begrijpen hoeveel macht een staatsapparaat kan mis- of gebruiken. We worden als coffeeshops op
alle fronten aangepakt: 1. strafrechtelijk, 2. sluiting coffeeshop, 3. de financiële schade van de
sluiting, 4. het ontslag van alle personeelsleden, 5. bij veroordeling kan de burgemeester de
vergunning intrekken ivm. het goed levensgedrag, 6. de bank is bezig om de rekeningen op te
zeggen, 7. Bite- invallen net als op 7 november 2008, coffeeshops zijn tot vrijplaatsen verklaard.
De lijst van knuppels is lang maar de lezer begrijpt nu wel dat een sluiting en de huidige aanpak
van de overheid er op af zijn gestemd om coffeeshops te sluiten.
Tot onze spijt hebben wij ons assortiment radicaal moeten inkrimpen, ook zakjes van 5 euro
kunnen wij niet meer aanbieden, het is ons anders niet mogelijk om logistiek aan de 500 gramregel te voldoen. Bij de minste overtreding volgt onmiddellijke sluiting, het zou dan immers de 2e
keer zijn dat we de fout in gaan. Waar mogelijk hebben wij 5 gram wiet/stuff met korting
geïntroduceerd, om zo extra druk van de logistiek rondom de bevoorrading van de shop weg te
nemen. Begrijp als consument dat het voldoen aan de 500 gram- regel niet alleen bij ons, maar bij
elke coffeeshop, grote logistieke problemen geeft. Wij zeggen niet dat jullie nu allemaal 5 gram
moeten kopen, sommigen kunnen dat ook niet, maar het zou fijn zijn als jullie meedenken met ons,
uiteraard niet zonder bonus.
In de laatste 12 jaar hebben wij in een 10-tal brieven de gemeente Eindhoven geïnformeerd dat een
vermindering van coffeeshops ertoe leidt dat de druk op de bestaande shops toeneemt. Binnen 12
jaar zijn in Eindhoven 15 cannabisverstrekkende bedrijven verdwenen, maar ook de coffeeshops in
Nederland zijn met de helft verminderd. Met de recentelijke invallen door de Bestuurlijke
Interventieteams (in Eindhoven Bite-, in Helmond Hit-team genaamd) is nog eens 20 % van de 700
Nederlandse shops gesloten. Met de wet Bibob gaan er nog meer sneuvelen en de coffeeshops als
plek, waar je veilig cannabis kunt kopen en gebruiken, zullen steeds meer verdwijnen.
De burgemeester heeft 12 juni jl. een besluit genomen waarin hij aangeeft bij welke hoeveelheid
grammen/kilo’s hij een coffeeshop sluit. In het besluit staat onder andere de navolgende zinsnede.
“De sluiting beoogt het bezoek van klanten te voorkomen en de toestroom van handelaren te laten
afnemen”. Door jullie bezoek aan de coffeeshop wordt de openbare orde verstoord omdat de
coffeeshop daardoor van handelaren cannabis moet afnemen, hetgeen een ernstige inbreuk op de
openbare orde en veiligheid is, als deze softdrug wordt aangetroffen, met als gevolg de sluiting van
de coffeeshop.
Het gaat hier niet om een klaagzang van een coffeeshophouder, het gaat erom dat door de sluiting
van de coffeeshops jullie de plekken, waar je veilig cannabis kunt kopen en roken, dreigen te
verliezen. Het is gemakkelijk om een coffeeshop binnen te lopen en een zakje wiet te kopen en
misschien moet de lezer zich afvragen, hoe de Europese cannabisbroeders en zusters aan hun wiet
komen, versneden met troep om de wiet zwaarder te maken en pesticidengebruik niet uitgesloten.
Het Trimbosinstituut neemt jaarlijks monsters wiet en hasj bij de coffeeshops en jaar na jaar is de
kwaliteit veilig. Het zegt iets over de expertise en verantwoording van de coffeeshophouder en dat
zou jullie waardering moeten krijgen. Het gaat hierbij immers om jullie gezondheid.

Wij staan als shophouders aan het voorste front van het Nederlandse drugsbeleid, in een
ongelofelijke spagaat tussen voor- en achterdeur. Op dit moment is het drugsbeleid in de politieke
belangstelling (onderzoek en rapport commissie Van de Donk en de hoofdlijnenbrief drugsbeleid
van de ministerraad) en ook in Eindhoven staat het onderwerp op de politieke agenda. Uit een 2-tal
instant onderzoeken, gehouden door de coffeeshopbranche, blijkt dat de coffeeshopbezoeker
gemiddeld hoog is opgeleid en niet meer of minder werkeloos is als de rest van Nederland. Jullie
hangen ook niet de hele dag in de coffeeshop rond zoals minister Klink van volksgezondheid
beweerd, blijkt uit dit onderzoek. Het imago van de cannabisconsument verdient al lang bijstelling
maar het zijn wel de coffeeshops, die voor deze onderzoeken zorgen.
Een ander punt dat ons zorgen baart is, zijn de ontwikkelingen van speekseltesten om cannabis bij
verkeersdeelnemers aan te tonen. Er ligt het advies bij de minister van verkeer en waterstaat om 0
promille cannabis in het bloed wettelijk vast te leggen. Apestoned achter het stuur is niet goed
maar fair beleid is wel op zijn plaats. Cannabis is 12 uur na consumptie nog aan te tonen in het
speeksel. Ook al ben je niet stoned, het kan je je rijbewijs kosten.
Cannabis wordt recreatief gebruikt net als alcohol. Pleit voor een onderzoek waaruit blijkt dat je
met een joint op minder rijvaardig bent dan met 2 glazen alcohol, of beter gezegd waar ligt de
grens? Na circa 2 tot 2,5 uur is de cannabis uitgewerkt, dat blijkt niet uit de speekseltest en
vanwege dit manco adviseert men 0 promille.
Lekker makkelijk!
Hierover kun je vragen aan kamerleden stellen. Een inkijkexemplaar van het rapport over de
pilot/proeven met de verschillende speekseltesters ligt bij ons in de coffeeshop.
Het is hoogste tijd, dat jullie als consument in actie komen, nu het onderwerp softdrugs politiek
actueel is. Schrijf brieven aan kamerleden, (vergeet vooral niet ook aan rechtse fracties wat te
sturen) schrijf dat je met jouw gebruikershoeveelheid uit het wetboek van strafrecht wilt (30 gram
zijn slechts gedoogd (gebruikershoeveelheid is 30 gram en niet 5 gram)) en pleit voor veilige
verkoopplekken met schone wiet (volksgezondheid). Pleit voor het opheffen van het rookverbod in
coffeeshops, pleit voor legalisatie, pleit voor reële en niet voor morele discussies, pleit voor afname
van criminaliteit door cannabis vrij te geven.
Schrijf aan de gemeenteraadsleden of aan de burgemeester dat je veilige verkoopplekken wilt, dat
je niet blij bent met de sluiting van coffeeshops en dat je liever geen pasjessysteem wilt, zolang je
met de gebruikershoeveelheid in het wetboek van strafrecht staat, dat jarenlange
beleidsverwaarlozing niet moet worden afgewenteld over de rug van de coffeeshops, pleit voor
samenwerking van overheid en coffeeshops, i.p.v. vervolging en sluiting, ten behoeve van je eigen
gezondheid (schone en veilige wiet, voorlichting).
Wordt lid van de Vereniging Voor Cannabis Consumenten (www.vvcc.nl) , sluit je aan bij de
Vereniging Voor Opheffing van het Cannabisverbod (www.voc-nederland.org) en ga op
cannabisvriendelijke partijen stemmen bij de komende landelijke- en gemeenteraadsverkiezingen.
Om jullie verder te informeren over beleid gaan wij in onze shop een politieke muur inrichten.
Relevante rapporten, die ook voor jullie als coffeeshopbezoekers belangrijk zijn, zullen wij in de
shop leggen zodat ze gelezen kunnen worden. Wij zijn de honderden steunbetuigingen in de vorm
van mails kaarten en bloemen van klanten, buren en vrienden niet vergeten, het was een hart
onder de riem en dat is het nog steeds. Wij als coffeeshops redden het niet alleen, het wordt hoog
tijd dat de consument zich in de discussie mengt.
Wees solidair aan de coffeeshops en kom vooral voor jezelf op als consument!!!

