PROBLEMEN HERKENNEN
EN ACTIE ONDERNEMEN

VERKOOP VAN ALCOHOL AAN
MIN-ZESTIENJARIGEN EN
VAN STERKEDRANK AAN
MIN-ACHTTIENJARIGEN DOOR
NACHTWINKELS, OP LOKALE
FUIVEN EN IN DE HORECA

Materiaal : gebruik de lokale
monitor voor horeca of
detailhandel om na te gaan of
de regelgeving rond alcoholverkoop wordt nageleefd.

MOGELIJKE ACTIES :
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MOGELIJKE ACTIES :

PROBLEMATISCHE ALCOHOLOF DRUGGEBRUIKERS
LEGGEN EEN ENORME DRUK
OP HET OCMW EN HET CAW

Informeren en sensibiliseren:
Gezondheids- en schadebeperkende
informatie wordt op een laagdrempelige
manier aangeboden: via het MSOC, de
daklozenkrant, straathoekwerking, …

Materiaal: gebruik het draaiboek
‘Wat met alcohol- en andere
drugproblemen bij cliënten in
OCMW en CAW?’ en de website
www.me-assist.com

Structurele maatregelen
Binnen de stuurgroep lokaal sociaal
beleid wordt een clusterwerking
opgezet rond preventie en gezondheidszorg, met specifieke aandacht
voor de alcohol- en drugproblematiek.

Wetenschap en praktijk tonen aan dat een effectieve
aanpak van alcohol- en drugproblemen een combinatie
vereist van ‘harde’ en ‘zachte’ maatregelen:
• Informeren en sensibiliseren (informatie voor
inwoners en intermediairs).
• Structurele maatregelen (verbetering van de
omgeving en de bredere context).
• Regels en handhaving (afspraken en de mogelijke
controle erop).
• Vroeginterventie en eerstelijnszorg (faciliteren
van vorming, overleg en netwerking).
Het succes van het beleid neemt toe naarmate deze
verschillende pijlers evenredig worden uitgewerkt.

Informeren en sensibiliseren:
Organisatoren van evenementen en
uitbaters van horecazaken worden
gestimuleerd om informatie voor hun
bezoekers ter beschikking te stellen
over veilig en gezond uitgaan.

Structurele maatregelen:
Een horecacoach aanstellen die
fungeert als infokanaal tussen horecauitbaters en het lokale bestuur.
Regels en handhaving:

De subsidiering van jeugdverenigingen
koppelen aan het ontwikkelen van

een beleid rond tabak, alcohol en
illegale drugs.
Vroeginterventie en eerstelijnszorg:
Training rond EHBDu (Eerste Hulp Bij
Drugsincidenten in het uitgaansleven)
voor medewerkers van uitgaanslocaties
organiseren.

Regels en handhaving
Opstellen en uitvoeren van een
drugbeleid voor OCMW- en CAWcliënten.
Vroeginterventie en eerstelijnszorg:
Inzetten op (lokale) zorgcoördinatie:
wonen, algemene gezondheidszorg,
opleiding, werk, …

UITDAGING 03
OVERLAST DOOR GEBRUIK OP OPENBARE PLAATSEN ZOALS IN
DE STATIONSBUURT, OP PLEINTJES, IN PARKEN (RONDSLINGERENDE SPUITEN, …) EN BIJ FUIVEN OF ANDERE EVENEMENTEN
(CARNAVAL, KERMIS, KERSTMARKT, …)
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HOE?

Hierbinnen kunnen gemeente, OCMW
en CAW samenwerken rond ambulante
woonbegeleiding voor daklozen met
een afhankelijkheidsproblematiek.
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Materiaal : aandacht voor gezondheid in het algemeen en alcohol
en drugs in het bijzonder op fuiven, festivals of in het jeugdhuis:
de methodieken ATTENT en FEEST WIJZER zetten u op het goede spoor.

MOGELIJKE ACTIES :
Informeren en sensibiliseren:
Organiseren van informatie- en uitwisselingsavonden met buurtbewoners
waar drugoverlast en de (mogelijke)
maatregelen worden besproken.
Structurele maatregelen:
Meer verlichting op openbare
plaatsen om de sociale controle en
het veiligheidsgevoel te bevorderen.

Regels en handhaving:
Een lokaal fuifbeleid uitwerken
waarbij systematisch afspraken
worden gemaakt tussen gemeente,
politie en organisator.
Vroeginterventie en eerstelijnszorg:
Een zorgaanbod voorzien dat
beantwoordt aan de behoeften van
probleemgebruikers.

Het gebruik van alcohol en illegale
drugs is in iedere Vlaamse stad of
gemeente een realiteit. Alcohol is
zelfs alomtegenwoordig: op café,
in het jeugdhuis, in de kantine van de
sportclub, tijdens de jaarmarkt, …
Druggebruik is meestal minder
zichtbaar in het straatbeeld.

RUIMTELIJKE ORDENING

Een lokale aanpak van alcohol en drugs is relevant voor verschillende
beleidsdomeinen. Bijvoorbeeld:

•

Als alcohol en andere drugs hun
verdiende plaats krijgen in het
integraal gezondheidsbeleid, biedt dit
de inwoners van uw stad of gemeente
vele tastbare voordelen:
• Het veiligheidsgevoel van inwoners
vergroot.
• Het imago van de gemeente of
stad wordt versterkt.
• Specifieke lokale problemen
krijgen een aanpak op maat.
• Zichtbare aandacht voor de
gezondheid, het welzijn en de
veiligheid van de inwoners.
• Verkleinen van de kloof tussen
lokale overheid en burger door hen
te betrekken bij de beleidsvoering.
• Gezondheids- en sociale problemen
en bijhorende kosten verminderen.

onderwijsbeleid: Alcohol en ander drugs hebben een directe invloed op
het functioneren (sociaal, emotioneel, cognitief, fysiek, ...) van de leerling
op school. Het kan de ontwikkeling van de jongere en zijn kansen op een
succesvolle schoolloopbaan beperken. Een effectieve lokale aanpak van de
alcohol- en drugproblematiek is een schakel in de keten om dit te bereiken.
Dit kan onder meer door het promoten/aanbieden van materialen en
methodieken, rekening houdend met de individuele vrijheid van scholen.
veiligheidsbeleid: Door de illegale status van het product komen veel
druggebruikers vroeg of laat in aanraking met politie en justitie, met alle
gevolgen van dien voor de situatie thuis, op school, op het werk, …

De kadermethodiek ‘Omdat iedereen
erbij wint. Samen voor een lokaal
alcohol- en drugbeleid’ kan u helpen
bij het opstellen van een integraal
lokaal alcohol- en drugbeleid.
Werken volgens dit concept staat
de gemeente toe:
• Snel te anticiperen op acute
probleemsituaties.
• Een lokale risicoanalyse te maken
voor het uittekenen van een
langetermijnbeleid op maat van
de gemeente of stad.
• Een lokaal overleg en taak
verdeling tussen actoren uit
verschillende beleidsdomeinen
uit te werken.
• Eigen taken op te nemen om
de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te behalen.
• Een integrale langetermijnvisie
uit te bouwen die verschillende
beleidsdomeinen overkoepelt.
Denk maar aan veiligheid, lokaal
sociaal beleid, gezondheid,
onderwijs, horeca, verkeer, ...
• Kosten te besparen door meer
proactief op te treden in plaats
van reactief ‘brandjes blussen’.
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VEILIGHEID
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De kadermethodiek ‘Gezonde Gemeente’ (www.gezondegemeente.be) helpt
uw gemeente bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een geïntegreerd
lokaal gezondheidsbeleid. Laat uw alcohol- en drugbeleid hierbij aansluiten om
op die manier te komen tot een meer integrale benadering van gezondheid in
het algemeen en van de thema’s alcohol en drugs in het bijzonder.

• Meer tips en informatie over een integrale lokale aanpak van de alcohol- en
drugproblematiek kan u vinden op www.vad.be. Hier vindt u ook een overzicht
van materialen die u kan gebruiken bij het uitwerken van een lokaal alcohol- en
drugbeleid. Schrijf u via deze website ook in voor de VAD-Nieuwsbrief Lokaal
alcohol- en drugbeleid.
• Tips en informatie over het opstellen, uitvoeren en evalueren van een geïntegreerd
lokaal gezondheidsbeleid kan u vinden op www.gezondegemeente.be.
• Voor meer info en coaching bij het uitwerken en implementeren van een lokale
tabak-, alcohol- en drugaanpak kan u beroep doen op het Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg (CGG) en Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) van uw regio en uw
lokale of intergemeentelijke preventiewerker.

ONDERWIJS

Hoewel de meeste burgers op een
verantwoordelijke wijze met alcohol
omgaan en het gebruik van illegale
drugs zich vaak verborgen afspeelt,
wordt de gemeente toch bijna dagelijks
geconfronteerd met negatieve gevolgen
van overmatig alcohol- en druggebruik.
Denk maar aan verkeersongevallen,
vandalisme, gezondheidsproblemen,
huiselijk geweld, straatdealers,
wildplassen en vechtpartijen. Dit zijn
typische problemen waar de inwoners
van uw gemeente wakker van liggen
en waar beleidsmakers op het einde
van de rit op afgerekend kunnen
worden.

WAT EN WAAROM?

AAN DE SLAG

GEZONDHEID

