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Zowel burgemeester Aboutaleb 
als de gemeenteraad van Rot-
terdam vinden invoering van een 
wietpas een slecht plan. Dat was 
de conclusie tijdens een debat 
in de gemeenteraad.

Minister Opstelten van Veiligheid wil de 
wietpas invoeren om het aantal drugs-
toeristen tegen te gaan. Met een wietpas 
ben je lid van een coffeeshop, maar de 
pas wordt alleen afgegeven als je meer-
derjarig bent en in Nederland woont.

Weinig drugstoerisme
Volgens burgemeester Aboutaleb kent 
Rotterdam nauwelijks drugstoeristen. 
Daarnaast vreest hij dat door een gefa-

TILBURG - Een aantal Tilburgse coffee-
shops wil binnenkort een proef starten met 
een eigen patrouille, om overlast rond de 
shops tegen te gaan en een aanspreek-
punt te vormen voor buurtbewoners. 

Twee beveiligers gaan op de piekuren op 
de fiets langs de plekken waar wel eens 
overlast is, om mensen aan te spreken. 
“Het is niet alleen voor de show, het moet 
ook echt effect hebben”, zegt woordvoer-
der Willem Vugs van vereniging De Ach-

ROTTERDAM - Burgemeester 
Aboutaleb moet zijn steun aan 
het coffeeshopplan van het 
kabinet intrekken. Dat vindt 
GroenLinks-fractievoorzitter 
Arno Bonte. Door het kabinets-
plan zouden 12 van de 40 cof-
feeshops in Rotterdam moeten 
sluiten. Bonte vreest dat daar-
door de straathandel terugkeert, 
met overlast en onveilige drugs 
tot gevolg.

Het kabinet wil alle coffeeshops in een 
straal van 350 meter rond middelbare 
scholen sluiten. ‘Symboolpolitiek’, volgens 
Bonte. ‘Welk probleem los je ermee op? 
Leerlingen tot 18 jaar mogen nu sowieso 

Rotterdam wil 
geen wietpas

GroenLinks: ‘Burgemeester moet 
steun coffeeshopplan intrekken’

Een hete herfst...
Logboek VOC • oktober 2011

n

3 oktober: Rondetafelgesprek 
drugsbeleid Tweede Kamer, Den 
Haag: deelname en actie Binnenhof
18 oktober: 35 jaar gedoogbeleid: 
kranslegging bij monument voor 
tolerantie Hilversum, 11.00 uur

Met een nieuwe brochure, een 
promotiefilm en een uitgekiend 
actieplan is de VOC klaar voor 
de hete herfst die cannabisland 
te wachten staat. 

Tekst: Derrick Bergman / G0NZ0 media

In de twaalf pagina’s tellende brochure 
worden de oorsprong, doelstellingen, 
standpunten en activiteiten van de VOC 
beschreven en in beeld gebracht. Tijdens 
de VOC actiebijeenkomst bij TGC Tra-
ding in Tilburg op 21 september is de 
brochure gepresenteerd. Ook de VOC 
promotiefilm ging hier in première voor 
een publiek van ondernemers, activisten 
en consumenten. Filmmaker Levi Claas-
sen (19) tekende voor montage, geluid 
en voice-over en componeerde een deel 
van de muziek. Het resultaat is te zien op 
de VOC-site en via YouTube. Een paar 
citaten uit de film:

Hollandse hennepoorlog
‘Voor alle mensen die een eind willen 
aan de Hollandse hennepoorlog is dit 
een cruciaal moment. Er staat ons een 
hete herfst te wachten. In oktober of no-
vember zal de Tweede Kamer een besluit 
nemen over de plannen van het kabinet 
met het cannabisbeleid. Op 3 oktober is 
er een rondetafelgesprek in de Tweede 
Kamer, daarna volgt het debat met minis-
ter Opstelten. In dat debat moet ons ge-
luid sterk doorklinken. Maar wat ook de 
uitslag zal zijn: de strijd is daarmee nog 
niet gestreden. Bij die strijd hebben we 
alle steun nodig die we kunnen krijgen. 
Help dus mee met de VOC, om het can-
nabisbeleid te redden en het verbod op 
cannabis van tafel te krijgen.’

Logische oplossing
‘Opheffing van het cannabisverbod lijkt 
nu misschien ver weg, maar toch is het 
de enige logische en houdbare oplossing 
voor de problemen die nu rond cannabis 
bestaan. De VOC is klaar om de strijd te-
gen het cannabisverbod op alle fronten 
te voeren. Met het verspreiden van deug-
delijke informatie, met demonstraties en 
ludieke acties. Door het bundelen van 
krachten, netwerken en expertise. Met 
een Cannabis Bevrijdingsdag 2012 met 
nationale en inter-
nationale artiesten 
en sprekers. En 
met een doorlo-
pende, intelligente 
en overtuigende 
campagne tegen 
de Hollandse hen-
nepoorlog. Steun ons in de 
strijd: samen staan we sterk.’  

Monument voor 
tolerantie
Op de actiebijeenkomst in Til-
burg is ook een begin gemaakt 
met het opzetten van een Can-
nabis-bevrijdingsfonds, be-
doeld om kapitaal te generen 
voor acties gericht op het einde 
van het cannabisverbod in Ne-
derland. Deze ‘actiepot’ wordt 
beheerd door een bestuur van 
ondernemers en activisten en 
elke lokale activist of organisa-
tie kan een aanvraag indienen. 
Naast de demonstratie op het 
Binnenhof bij het rondeta-
felgesprek over drugsbeleid 
op 3 oktober, organiseert de 
VOC een actie op 18 oktober  
in Hilversum. Op die dag 
is het precies 35 jaar gele-
den dat de gewijzigde Opi-
umwet in de Staatscourant 
verscheen. Ter gelegenheid 
van deze ‘verjaardag van het 
gedoogbeleid’ zal een groep 
VOC-ers een krans leggen bij het monu-
ment voor tolerantie in Hilversum, voor 
het centraal station. 

Parijse toestanden
De recente berichten over actieve op-
sporing van stashes van coffeeshops 
in Tilburg en Amsterdam laten eens te 
meer zien dat de overheid op ramkoers 
ligt. Dat geldt ook voor de pogingen van 

minister Opstelten om de wietpas door 
te drukken, ondanks het verzet van zo’n 
beetje elke gemeente met coffeeshops. 
Inmiddels luiden zelfs Franse (!) politici 
de noodklok over de onbezonnen repres-
sieve plannen van ons kabinet. Het tv-
programma Brandpunt liet op 18 sep-
tember twee burgemeesters van Parijse 
voorsteden aan het woord. Zij pleiten 
voor legalisering van cannabis om het 
geweld en de criminaliteit in hun steden 
te stoppen. En ze waarschuwen Neder-

land. Als de ver-
harding van ons 
cannab isbe le id 
doorgaat, krijgen 
ook wij ‘Parijse 

toestanden’: bendeoorlogen, schietpar-
tijen en maffiapraktijken. 

Stéphane Gatignon, burgemeester van 
de beruchte voorstad Sevran: ‘Laat uw 
politici hier maar op stage komen. Dan 
zien ze de gevolgen van ‘n verbodsbe-
leid, vooral tijdens een economische 
crisis. Criminaliteit en georganiseerde 
misdaad. En de gevaren daarvan.’ Ook 

Daniel Vaillant, ex-minister van binnen-
landse zaken en nu burgemeester van 
het 18e Parijse Arondissement, ziet le-
galisering als enige oplossing. ‘De wet-
geving moet op Europees niveau gehar-
moniseerd worden. Er is een Europees 
debat nodig, daar ben ik van overtuigd.’ 
Woorden die naadloos aansluiten bij de 

oproep van Gerd Leers tijdens het twee-
de Cannabis Tribunaal op 3 mei 2010: 
‘We kunnen niet langer voortgaan op de 
huidige weg. Ik denk dat de tijd rijp is 
voor een Europa Conferentie: een confe-
rentie van vooral een praktische aanpak. 
Niet een conferentie van moraliseren en 
politiseren, maar van reguleren en imple-
menteren.’ Minister Leers, waar wacht u 
nog op?

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing van 
het Cannabisverbod is dé koepel 
van personen en organisaties  die 
af willen van het verbod op canna-
bis. Sinds december 2008 strijdt 
de VOC voor rechtvaardig en ra-
tioneel cannabisbeleid en tegen 
betutteling, symboolpolitiek en 
repressie. 

Meer informatie: 
www.voc-nederland.org
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Op 18 oktober is de 
35ste verjaardag van het 
Nederlandse gedoogbeleid

www.dutchpro.nl

Patrouilles rond Tilburgse coffeeshops
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