
                    Den Haag 07-10-2009.

Geachte burgemeester, wethouders, dames en heren, allen hier aanwezig.

Allereerst wil ik even zeggen dat ik blij ben met deze commissievergadering en om te zien dat 
zowel de Vereniging Haagse Cannabis Shops, coffeeshophouders, buurtbewoners en andere 
aanwezigen de moeite hebben genomen om naar deze commissievergadering van VBF toe te 
komen om over de diverse voorstellen van onze burgemeester, dhr. van Aartsen, te praten.
Behalve praten, hoop ik met name, dat er vandaag ook goed geluisterd zal worden naar elkaar 
en dat er verstandige besluiten uit zullen voortvloeien.

Ik verwacht dan ook dat er vele moties door deze commissie zullen worden ingediend door de 
diverse partijen in deze raad om bij te dragen tot een tevreden oplossing voor alle partijen. 
Niet uitstellen en achteroverleunen wat betreft dit onderwerp tot 2011. Er zullen spijkers met 
koppen geslagen dienen te worden en niet met botte bijlen gehakt, aangezien daar lelijke 
wonden van komen. 

Jongerencentra worden wegbezuinigd en als je op de website kijkt van de jeugdhulpverlening 
van Den Haag onder het kopje “activiteiten” staat er niets.. De coffeeshop is één van de 
alternatieven geworden van het jongerencentrum en heeft door de jaren heen zijn sociale en 
maatschappelijke functie bewezen, daar is zelfs dit kabinet het mee eens, aangezien de sociale 
functie van de coffeeshop ook na 2011 zal blijven voortbestaan. 

Dat in dit geval in het zeeheldenkwartier een clustering is ontstaan van shops is mede door het 
simpele feit dat er veel studenten in deze wijken woonden in de jaren zeventig en tachtig. De 
gemeente zou ook de hand in eigen boezem moeten steken, want deze is mede 
verantwoordelijk voor deze clustering die ontstaan is door op deze adressen de vergunningen 
te verstrekken. Je kunt niet met de ene hand iets geven en met de andere hand weer 
terugnemen. Er zal dus vanuit de gemeente Den Haag aan een gezond en verstandig 
compromis gewerkt moeten worden in samenwerking en in overleg met de diverse 
ondernemers en buurtbewoners. 

Het zou zeer onverstandig zijn om de shops te sluiten, maar als alternatief te kiezen voor 
spreiding over de stad naar behoefte van de stad en haar diverse wijken. Het advies is dan ook 
vanuit de Canna Embassy, De VOC en de VVCC om in ieder geval geen coffeeshops meer te 
sluiten met meer overlast tot gevolg, maar de shops te spreiden. Het sluiten van shops 
Roosendaal en Bergen op Zoom heeft tot meer overlast geleid in omringende gemeenten.
Onlangs gaf een gemeente nog meerdere vergunningen af voor meerdere kleine shops. Er zijn 
dus andere mogelijkheden dan alleen maar sluiten, of stoppen met de verkoop van Cannabis.

Wat betreft het voornemen om een blowverbod in te voeren in de Weimarstraat: verbieden 
leidt niet tot meer zelfstandig denkende verantwoordelijke individuen en leidt juist tot meer 
overlast.
 
Ik wil graag even een oneliner aanhalen  die dhr. Hans van de Duijn (voormalig poltiebond 
voorzitter en oprichter van de stichting “Less Crime”) aanhaalde tijdens het Cannabistribunaal 
op 1 en 2 december 2008: “Het CDA is verantwoordelijk voor 50% van de criminaliteit en 
criminelen zijn trots op het CDA”. 



Als het over drugs gaat is het vaak nogal emotioneel beladen en lopen de gemoederen vaak 
hoog op. In het verleden, bijv. tijdens het realiseren van gebruikerspanden, werden er diverse 
wijkberaden gehouden, waardoor emoties vaak de overhand kregen boven de rationele en 
feitelijke situatie. Ik wens echter dat het “nuchtere verstand” vandaag de overhand heeft en tot 
werkzame oplossingen zal leiden.

Bovendien zijn de Cannabisondernemers en consumenten  ook potentiële  kiezers en diverse 
ondernemers hebben alweer ludieke acties bedacht om de Cannabisconsument te stimuleren 
om te gaan stemmen en stemadviezen te geven. 2011 is misschien nog ver, maar 2010 ligt 
voor de deur!….  

Namens de Canna Embassy, ENCOD, VOC en VVCC
Darpan van Kuik.

 
 

 


