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WAAROM deze bevraging 
 
De vragenlijst die u hierna zal invullen past binnen het MILD onderzoek (Monitor Integraal Lokaal Drugbeleid), 
gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Gent, 
onderzoeksgroep IRCP en de Universiteit van Luik. 
Het huidig onderzoek wil de Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid concreet toepassen in de pilootsteden/gemeenten en 
uitwerken naar een algemeen toepasbaar instrument voor alle Belgische steden en gemeenten. Het onderzoek verloopt in 
twee onderzoekstrajecten, waarbij het ene is gericht op Vlaanderen (pilootsteden Gent en Oostende) het andere op 
Wallonië (pilootsteden Charleroi en Liège). 
 
De monitor bestaat uit drie delen: een stakeholder-bevraging, de fenomeenindicatoren en de structurele indicatoren. 
Het eerste deel van de monitor bestaat uit het verzamelen van kwalitatieve gegevens omtrent het 
drugoverlastfenomeen. n. In het tweede deel van de monitor worden statistische gegevens en cijfers uit registraties 
verzameld. Het derde deel van de monitor geeft zicht op het lokale beleidsniveau. 
 
Door het invullen van de vragenlijst wordt u vandaag actief betrokken bij het eerste deel van de monitor: de 
stakeholder-bevraging. Deze bevraging gebeurt aan de hand van de hierna volgende vragenlijst. Deze vragenlijst wordt 
voorgelegd aan actoren die nauw betrokken zijn bij het drugfenomeen. Deze stakeholders of sleutelfiguren hebben via 
hun werk, hun positie of vanuit persoonlijke ervaringen actuele kennis omtrent het drugfenomeen. De doelstelling van 
deze bevraging is een periodiek overzicht te krijgen van tendensen in de evolutie van drugfenomeen. 
 
WAT kun je verwachten in de vragenlijst 
 
De vragenlijst is opgedeeld in 4 thema’s: (1) druggebruik en drughandel, (2) profiel van de druggebruiker, (3) acties ten 
aanzien van het drugfenomeen en (4) gevolgen van het drugfenomeen. 
De vragenlijst bestaat uit een zestigtal vragen en neemt ongeveer driekwartier in beslag. 
Binnen deze vragenlijst wordt zoveel mogelijk gewerkt met meerkeuzevragen, wat het antwoorden vergemakkelijkt en 
de analyse van de gegevens ten goede komt. Deze gesloten bevraging was evenwel niet steeds haalbaar en daarom 
worden ook een aantal open vragen opgenomen (voornamelijk in thema 3 ‘acties ten aanzien van het drugfenomeen’). 
In de volgende paragraaf verneem je een aantal basis ‘spelregels’ waarmee je rekening dient te houden bij het invullen 
van de vragenlijst. Naast deze basis ‘spelregels’ worden bij de aanvang van elk thema de aandachtspunten voor het 
invullen van dat specifieke onderdeel van de vragenlijst herhaald. 
 
HOE moet je deze vragenlijst opvatten/invullen 
 
In deze paragraaf worden een aantal aandachtspunten aangehaald, waar je als respondent van de vragenlijst rekening 
mee dient te houden. Gelieve deze aandachtspunten grondig door te nemen en als leidraad voor het invullen van de 
vragenlijst te hanteren. 
 
 
De vragenlijst peilt naar subjectieve informatie, perceptie op het drugfenomeen: 

 Het is niet de bedoeling om dat u cijfer gegevens of informatie afkomstig uit registratie 
consulteert om de vragenlijst in te vullen 

 u vult de vragenlijst intuïtief in, zich baserend op uw ervaring met het drugfenomeen, uw kennis 
en bevindingen opgedaan in uw contacten met druggebruikers en/of de informatie die u hebt 
vernomen op overlegmomenten in het werkveld. 

De vragen hebben betrekking op het drugfenomeen in uw stad 
 dit is de stad die op de eerste pagina hebt ingevuld bij de identificatiegegevens 

De vragenlijst bevraagt het drugfenomeen gedurende de laatste zes maanden 
 periode van 1 oktober 2004 t.e.m 31 maart 2005 

 
 
Tenslotte willen we nog vermelden dat de vragenlijst individueel dient te worden ingevuld en anoniem is. De door uw 
gegeven informatie is strikt vertrouwelijk en zal niet terug te koppelen zijn aan de auteur.  
Wij danken u nu reeds voor uw medewerking. 
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Thema I Druggebruik en handel 
 
I.1. Evolutie in het openlijk druggebruik 
 
Vraag 1 Welke drugs zijn volgens u de meest gebruikte middelen (naar frequentie van 

gebruik) in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
   

Gelieve de onderstaande middelen te ordenen volgens afnemend gebruik, door een nummer te plaatsen (van 1 tot 9) 
naast de verschillende middelen waarbij 1 staat voor ‘meest gebruikte middel’ in uw stad de voorbije zes maanden. 
Wanneer volgens u één (of meerdere) van de hieronder vermelde middelen niet wordt gebruikt, gelieve een ‘0’ te 
noteren naast het desbetreffende middel. 

 
MIDDEL GEBRUIK 
Alcohol  
Sedativa-hypnotica-anxiolytica  
Methadon  
Amfetamine  
XTC  
Cannabis  
Cocaïne  
Hallucinogenen  
Opiaten  
Andere…………………………  

 
 
Vraag 2 Wat is volgens u de evolutie in het gebruik (naar frequentie) van deze 

middelen in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
 
Gelieve bij het desbetreffende middel aan te kruisen of het gebruik ervan is toegenomen/afgenomen/gelijk  
gebleven ; het om een nieuw opgedoken middel gaat ;  bij uw weten niet wordt gebruikt ; of ‘geen idee’. 

 
 EVOLUTIE IN GEBRUIK 
 

MIDDEL 
 

 

 

= 
 

 
 

nieuw 
niet 

gebruikt 
‘geen 
idee’ 

Alcohol       
Sedativa-hypnotica-anxiolytica       
Methadon       
Amfetamine       
XTC       
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogenen       
Opiaten       
Andere…………………………………………       

 
 
Vraag 3 Wat is volgens u de consumptiewijze die het meest wordt gebruikt voor de 

verschillende middelen gedurende de laatste zes maanden in uw stad? 
  

Gelieve bij het desbetreffende middel aan te kruisen wat volgens u de meest voorkomende consumptiewijze is voor de 
verschillende middelen, in uw stad in de voorbij zes maanden. Wanneer het middel niet op één van de vermelde 
wijzen wordt toegediend, gelieve antwoordcategorie ‘geen toepassing’ in te vullen. 
Wanneer u geen zicht hebt op de consumptiewijze(n), gelieve antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan te kruisen. 
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 CONSUMPTIEWIJZE 
 

MIDDEL 
 

slikken 
 

snuiven 

 

roken 
niet-IV 
injectie 

 

IV 
injectie

 

 

anaal 
geen 

toepassing 
‘geen 
idee’ 

Alcohol         
Sedativa-hypnotica-anxiolytica         
Methadon         
Amfetamine         
XTC         
Cannabis         
Cocaïne         
Hallucinogenen         
Opiaten         
Andere…………………………………………         

 
 
Vraag 4 Wat is volgens u de evolutie in consumptiewijzen van de verschillende 

middelen in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
 
Gelieve bij de desbetreffende toedingswijze aan te kruisen of het gebruik ervan is toegenomen/afgenomen/gelijk  
gebleven ; het om een nieuw opgedoken middel gaat ; bij uw weten niet wordt gebruikt ; of ‘geen idee’. 

 
 EVOLUTIE 
 

TOEDINGSWIJZE 
 

 

 

= 
 

 
 

nieuw 
niet 

gebruikt 
‘geen 
idee’ 

Slikken       
Snuiven       
Roken        
Niet-IV injectie       
IV injectie       
Anaal       

 
 
 
I.2. Evolutie in openlijke handel of dealen van drugs 
 
Vraag 5 Wat is volgens u de wijze waarop de producten die in uw stad aanwezig zijn 

en worden gebruikt, worden bekomen, gedurende de laatste zes maanden? 
 
Gelieve per middel aan te kruisen via welke wijze(n), maximum twee, volgens u het middel voornamelijk wordt 
bekomen in uw stad de voorbije zes maanden. Wanneer het middel niet op één van de vermelde wijzen wordt 
verworven, gelieve antwoordcategorie ‘geen toepassing’ aan te kruisen. Wanneer u geen zicht heeft op de 
verkoopswijze(n), gelieve antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan te kruisen. 
 

 VERKOOPSWIJZE 
MIDDEL in de stad 

dealen in 
‘publieke 
ruimte’, 

in de stad 
dealen in de 

‘private 
sfeer’, 

 

buiten de stad, 
maar nog in 

België 

 
in het 

buitenland 

 
‘ geen 
toepassing’ 

‘geen 
idee’ 

Alcohol       
Sedativa-hypnotica-anxiolytica       
Methadon       
Amfetamine        
XTC       
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogenen       
Opiaten       
Andere………………………………………………………       
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Vraag 6 Wat is volgens u de evolutie in verkoopswijzen in uw stad in de laatste zes 
maanden? 
 
Gelieve bij de desbetreffende verkoopswijze aan te geven of het gebruik ervan is toegenomen/afgenomen/gelijk  
gebleven ; het om een nieuw opgedoken middel gaat ; bij uw weten niet wordt gehanteerd ; of ‘geen idee’. 
 

 EVOLUTIE 
 

VERKOOPSWIJZE 
 

 

 

= 
 

 
 

nieuw 
‘geen 

toepassing’ 
‘geen 
idee’ 

In de stad, dealen in de ‘publieke 
ruimte’ 

      

In de stad, dealen in de ‘private 
sfeer’ 

      

Buiten de stad, maar nog in 
België 

      

Andere……………………………………………..       

 
 
Vraag 7 Hoe kan volgens u de kwaliteit van de verschillende middelen worden 

beoordeeld in uw stad in de laatste zes maanden? 
 
Gelieve bij het desbetreffende middel aan te kruisen wat volgens u de kwaliteit is voor de verschillende middelen, in 
uw stad in de voorbij zes maanden. De kwaliteit kan variëren van ‘slecht’, ‘eerder slecht’,’ eerder goed’ en ‘goed’. 
Wanneer de vraag naar kwaliteit niet van toepassing is dan geeft u dit aan of wanneer u geen idee heeft van de 
kwaliteit dan geeft u dat eveneens aan in de voorziene antwoordcategorie. 
 

 KWALITEIT 
 

MIDDEL 
 

slecht 
eerder 
slecht 

eerder 
goed 

 

goed 
‘geen 

toepassing’’ 
‘geen 
idee’ 

Alcohol       
Sedativa-hypnotica-anxiolytica       
Methadon       
Amfetamine       
XTC       
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogenen       
Opiaten       
Andere…………………………………………       

 
 
Vraag 8 Wat is volgens u de evolutie in de kwaliteit van de verschillende middelen de 

laatste zes maanden in uw stad? 
 
Gelieve bij het desbetreffende middel aan te geven of de kwaliteit ervan is toegenomen/ afgenomen/gelijk  
gebleven ; of ‘geen idee’. 
 

 EVOLUTIE IN 
KWALITEIT 

 

MIDDEL 
 

 
 

= 
 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol     
Sedativa-hypnotica-anxiolytica     
Methadon     
Amfetamine     
XTC     
Cannabis     
Cocaïne     
Hallucinogenen     
Opiaten     
Andere…………………………………………..     
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Vraag 9 Wat is volgens u de prijs van de verschillende middelen in uw stad in de 
laatste zes maanden? 
 
Gelieve bij het desbetreffende middel aan te geven wat volgens u de gangbare prijs is van het middel in uw stad de 
voorbije zes maanden. Gelieve bij deze prijs ook de eenheid (hoeveelheid) aan te geven. Wanneer u geen zicht hebt 
op de prijs voor een bepaald middel, gelieve antwoordcategorie ‘geen idee’ aan te kruisen. 
 

 PRIJS 
 

MIDDEL 
 

prijs  
in € 

 

eenheid 
(gr, ml,..) 

 

‘geen 
idee’ 

Alcohol    
Sedativa-hypnotica-anxiolytica    
Methadon    
Amfetamine     
XTC    
Cannabis    
Cocaïne    
Hallucinogenen    
Opiaten    
Andere…………………………………………..    

 
 
Vraag 10 Wat is volgens u de evolutie in prijs voor de verschillende middelen in uw 

stad gedurende de laatste zes maanden? 
 
Gelieve bij het desbetreffende middel aan te geven of de prijs ervan is gestegen/gedaald/gelijk  
gebleven ; of ‘geen idee’. 
 

 EVOLUTIE IN 
PRIJS 

 

MIDDEL 
 

 
 

= 
 

 
geen 
idee 

Alcohol     
Sedativa-hypnotica-anxiolytica     
Methadon     
Amfetamine      
XTC     
Cannabis     
Cocaïne     
Hallucinogenen     
Opiaten     
Andere…………………………………………..     

 
 
I.3. Evolutie in poly-druggebruik 
 
Vraag 11 Naar uw mening, zijn de meeste van de druggebruikers waarmee u in contact 

kwam in uw stad de voorbije zes maanden, poly-druggebruikers? Wanneer u 
een verhouding moet weergeven, hoeveel op tien druggebruikers zijn volgens 
u poly-druggebruikers? 

 …………………………………………………………………………........ 
 
 
Vraag 12 Welke vormen van poly-druggebruik zijn het meest voorkomend in uw stad 

gedurende de laatste zes maanden?  
 

Gelieve de onderstaande combinatie van middelen te ordenen volgens afnemend gebruik, door een nummer te 
plaatsen (van 1 tot 8) naast de verschillende combinaties van middelen waarbij 1 staat voor ‘meest gebruikte 
combinatie’ in uw stad de voorbije zes maanden.  
Wanneer volgens één (of meerdere) van de hieronder vermelde combinatie van middelen niet wordt gebruikt, gelieve 
een ‘0’ te noteren naast de desbetreffende combinatie. 



 6

 
COMBINATIE VAN MIDDELEN GEBRUIK 

Heroïne & methadon  
Heroïne & medicatie (benzodiazipines)  
Heroïne & cocaïne  
Cannabis & stimulantia  
Cannabis & alcohol  
Cocaïne & alcohol  
Cocaïne & stimulantia  
Andere……………………………………………….  

 
 
Vraag 13 Wat is volgens u de evolutie van het poly-druggebruik in uw stad gedurende 

laatste zes maanden? 
 
Gelieve bij het desbetreffende combinatie van middelen aan te kruisen of het gebruik ervan is  
toegenomen/afgenomen/gelijk gebleven ; het om een nieuw opgedoken middel gaat ; bij uw weten niet wordt gebruikt 
; of ‘geen idee’. 

 
 EVOLUTIE IN GEBRUIK 
 

COMBINATIE VAN MIDDELEN 
 

 

 

= 
 

 
 

nieuw 
niet 

gebruikt 
‘geen 
idee’ 

Heroïne & methadon       
Heroïne & medicatie (benzodiazipines)       
Heroïne & cocaïne       
Cannabis & stimulantia       
Cannabis & alcohol       
Cocaïne & alcohol       
Cocaïne & stimulantia       
Andere…………………………………………….       

 
 
Vraag 14 a) Uit de voorgaande vormen van poly-druggebruik, wat zijn volgens u de 

meest gevaarlijke? 
 Gelieve een uw top-drie op te stellen, waarbij u op een de naar uw mening gevaarlijkste vorm op 1 plaatst.  
 1…………………………………………………………………………….. 
 2…………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………….. 
 
b) Wat is de reden waarom u een bepaalde combinatie die ‘als meest 
gevaarlijke omschrijft’ 
Gelieve voor de combinatie die u op 1 plaats in uw top drie aan te geven wat de reden is voor uw appreciatie als 
‘meest gevaarlijke’  

 ..…………………………………………………………………………….. 
 ..…………………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………….. 
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I.4. Evoluties in verschillende soorten van gebruik (recreatief / problematisch) 
 
RECREATIEF GEBRUIK 
 
Vraag 15 Wat zijn volgens u de middelen die het meest worden gebruikt in het kader 

van recreatief druggebruik in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
 
Gelieve de onderstaande middelen te ordenen volgens afnemend recreatief gebruik, door een nummer te plaatsen 
(van 1 tot 9) naast de verschillende middelen waarbij 1 staat voor ‘meest recreatief gebruikte’ middel in uw stad de 
voorbije zes maanden. 
Wanneer volgens u één (of meerdere) van de hieronder vermelde middelen niet recreatief wordt gebruikt, gelieve een 
‘0’ te noteren naast het desbetreffende middel. 
 
 

MIDDEL RECREATIEF 
GEBRUIK 

Alcohol  
Sedativa-hypnotica-anxiolytica  
Methadon  
Amfetamine  
XTC  
Cannabis  
Cocaïne  
Hallucinogenen  
Opiaten  
Andere…………………………  

 
 
Vraag 16 Is er volgens u de evolutie in het recreatief gebruik van deze  

middelen in uw stad gedurende de laatste zes maanden ? 
 
Gelieve bij het desbetreffende middel aan te geven of het recreatief gebruik ervan is toegenomen/afgenomen/gelijk 
gebleven ; het om een nieuw opgedoken middel gaat ; bij uw weten niet recreatief wordt gebruikt ; of ‘geen idee’. 

   
 EVOLUTIE IN RECREATIEF 

GEBRUIK 
 

MIDDEL 
 

 

 

= 
 

 
 

nieuw 
niet 

gebruikt 
‘geen 
idee’ 

Alcohol       
Sedativa-hypnotica-anxiolytica       
Methadon       
Amfetamine       
XTC       
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogenen       
Opiaten       
Andere…………………………………………       
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PROBLEMATISCH GEBRUIK 
 
Vraag 17 Wat zijn volgens u de middelen die het meest worden gebruikt in het kader 

van problematisch druggebruik in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
 
Gelieve de onderstaande middelen te ordenen volgens afnemend problematisch gebruik, door een nummer te plaatsen 
(van 1 tot 9) naast de verschillende middelen waarbij 1 staat voor ‘meest problematisch gebruikte’ middel in uw stad 
de voorbije zes maanden. 
Wanneer volgens u één (of meerdere) van de hieronder vermelde middelen niet problematisch wordt gebruikt, gelieve 
een ‘0’ te noteren naast het desbetreffende middel. 
 

 
 

MIDDEL 
PROBLEMATISCH 

GEBRUIK 
Alcohol  
Sedativa-hypnotica-anxiolytica  
Methadon  
Amfetamine  
XTC  
Cannabis  
Cocaïne  
Hallucinogenen  
Opiaten  
Andere…………………………  

 
 
Vraag 18 Is er volgens u een evolutie in het problematisch gebruik van  

deze middelen in uw stad gedurende de laatste zes maanden ? 
 
Gelieve bij het desbetreffende middel aan te geven of het problematisch gebruik ervan is 
toegenomen/afgenomen/gelijk gebleven ; het om een nieuw opgedoken middel gaat ; bij uw weten niet problematisch 
wordt gebruikt ; of ‘geen idee’. 
 

 EVOLUTIE IN PROBLEMATISCH 
GEBRUIK 

 

MIDDEL 
 

 

 

= 
 

 
 

nieuw 
niet 

gebruikt 
‘geen 
idee’ 

Alcohol       
Sedativa-hypnotica-anxiolytica       
Methadon       
Amfetamine        
XTC       
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogenen       
Opiaten       
Andere…………………………………………       
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Thema II Profiel van de druggebruiker 
 
II.1. Algemene socio-demografische kenmerken 
 
LEEFTIJD 
Vraag 19 In welke leeftijdscategorie(ën) zijn volgens u, de meeste druggebruikers terug 

te vinden in uw stad voor de laatste zes maanden? 
  

Gelieve bij de desbetreffende producten aan te kruisen in welke leeftijdscategorie(ën), maximum drie, de meeste 
gebruikers, waarmee u in contact komt, terug te vinden zijn in uw stad de voorbije zes maanden.  
Als u geen zicht hebt op de leeftijdscategorieën, dan kruist u antwoord mogelijkheid ‘geen idee’ aan. 
 

 LEEFTIJDSCATEGORIE(ËN) VAN DRUGGEBRUIKERS 
 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 
<18 
jaar 

 
18-19 
jaar 

 
20-24 
jaar 

 
25-29 
jaar 

 
30-34 
jaar 

 
35-39 
jaar 

 
>40 
jaar 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol         
Sedativa-hypnotica-anxiolytica         
Amfetamine – XTC         
Cannabis         
Cocaïne         
Hallucinogenen         
Opiaten         
Methadon         
Andere…………………………………………         
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

        

 
 
GESLACHT 
Vraag 20 Wat is volgens u het geslacht van de druggebruikers in uw stad gedurende de 

laatste zes maanden? 
  

Gelieve bij de desbetreffende substanties aan te kruisen tot welke geslacht de meeste gebruikers, waarmee u in 
contact komt, behoren in uw stad de voorbije zes maanden.  
Wanneer u niet kunt antwoorden op deze vraag, dan kruist u antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan. 
 

 GESLACHT 
 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

♂ ♀ ‘geen 
idee’ 

Alcohol    
Sedativa-hypnotica-anxiolytica    
Amfetamine – XTC    
Cannabis    
Cocaïne    
Hallucinogenen    
Opiaten    
Methadon    
Andere……………………………………………    
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 
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NATIONALITEIT 
 
Vraag 21 Wat is volgens u de nationaliteit van de druggebruikers in uw stad gedurende 

de laatste zes maanden? 
  

Gelieve bij aan te kruisen tot welke nationaliteit de meeste gebruikers (opgedeeld naar belangrijkste gebruikte 
product), waarmee u in contact komt, behoren in uw stad de voorbije zes maanden. Wanneer u niet kunt antwoorden 
op deze vraag, dan kruist u antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan. 
 

 GESLACHT 
 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 
 
B 

 
 

EU 

 
niet-
EU 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol     
Sedativa-hypnotica-anxiolytica     
Amfetamine – XTC     
Cannabis     
Cocaïne     
Hallucinogenen     
Opiaten     
Methadon     
Andere……………………………………………     
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

    

 
 
II.2. Kenmerken volgens de verschillende leefgebieden 
 
LICHAMELIJKE GEZONDHEID 
Vraag 22 a) Welke druggebruikers vormen volgens u de grootste risicogroep om 

lichamelijke klachten te ontwikkelen in uw stad gedurende de laatste zes 
maanden? 
Gelieve de onderstaande druggebruikers, opgedeeld naar meest gebruikte product,  te ordenen volgens afnemend 
‘risico op lichamelijke klachten’ , door een nummer te plaatsen (van 1 tot 9) naast de verschillende druggebruikers 
waarbij 1 staat voor ‘meest risico op lichamelijke klacht’ in uw stad de voorbije zes maanden. 
Wanneer volgens u één (of meerdere) van de hieronder vermelde middelen geen risico inhoudt, gelieve een ‘0’ te 
noteren naast de desbetreffende druggebruikers. 

 
 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

RISICO OP 
LICHAMELIJKE 
KLACHTEN 

Alcohol  
Sedativa-hypnotica-anxiolytica  
Amfetamine – XTC  
Cannabis  
Cocaïne  
Hallucinogenen  
Opiaten  
Methadon  
Andere…………………………  
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers 

 

  
 
 
 



 11

b) Wat is de reden waarom u bepaalde druggebruikers als een risicogroep 
bestempeld?  

 Gelieve voor de druggebruikers die als grootste risicogroep beschouwd aan te geven wat de reden hiervoor is. 
. .…………………………………………………………………………….. 
 ..…………………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………….. 
 
 
ARBEID, OPLEIDING EN INKOMEN 
Vraag 23 Wat is volgens u het opleidingsniveau van de druggebruikers in uw stad, 

gedurende de laatste zes maanden? 
  

Gelieve aan te kruisen wat volgens u het hoogst behaalde diploma is van de meeste druggebruikers (opgedeeld naar 
belangrijkste gebruikte product) waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes maanden. 
Wanneer u niet kunt antwoorden op deze vraag, dan kruist u antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan. 
 
 

 HOOGST BEHAALDE DIPLOMA 
DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 
LO 

 

lager 
SO 

 

hoger 
SO  

 

HO 
(niet-
univ) 

 

HO 
(univ) 

 
geen 

diploma 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol        
Sedativa-hypnotica-anxiolytica        
Amfetamine – XTC        
Cannabis        
Cocaïne        
Hallucinogenen        
Opiaten        
Methadon        
Andere…………………………………………        
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

       

 
Vraag 24 Wat is volgens u de belangrijkste bron van inkomsten van de druggebruikers 

in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
 
Gelieve aan te kruisen wat volgens u de voornaamste bron van inkomsten (maximum drie) is van de meeste 
gebruikers (opgedeeld naar belangrijkste gebruikte product) waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes 
maanden. Wanneer u niet kunt antwoorden op deze vraag, dan kruist u antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan. 

 
 BRON VAN INKOMSTEN  

VAN DRUGGEBRUIKERS 
 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 
 

werk 

 
ziekte & 

invaliditeits-
uitkering 

 

 
stempel-

geld 

 
 

leefloon 

 

via 
familie 

of 
partner

 

 
inkomsten 

uit 
eigendom 

 
zwart-
werk 

 
 
crimt

 
 

andere 

 
zonder 
inkomen 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol            
Sedativa-hypnotica-anxiolytica            
Amfetamine – XTC            
Cannabis            
Cocaïne            
Hallucinogenen            
Opiaten            
Methadon            
Andere…………………………………………            
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

           

 
 



 12

Vraag 25 Wat is volgens u het niveau van inkomen van de druggebruikers in uw stad 
gedurende de laatste zes maanden? 

  
Gelieve aan te kruisen wat, volgens u, het niveau van inkomen is van de druggebruikers (opgedeeld naar 
belangrijkste gebruikte product) waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes maanden. Als u hierop niet 
kunt antwoorden, gelieve antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan te kruisen. 

 
 NIVEAU VAN INKOMEN  

VAN DRUGGEBRUIKERS 
(PER MAAND) 

 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 
 

< 600 € 

 
600 

- 
1.000 € 

 
1.000 

 –  
1.400 € 

 
1.400 

- 
2.000 € 

 
 

> 2.000 € 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol       
Sedativa-hypnotica-anxiolytica       
Amfetamine – XTC       
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogenen       
Opiaten       
Methadon       
Andere…………………………………………       
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

      

 
 
Vraag 26 Wat is volgens u het bestedingspatroon, aan drugs, van de druggebruikers in 

uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
Gelieve aan te kruisen wat, volgens u, het bestedingspatroon is van de meeste druggebruikers (opgedeeld naar 
belangrijkste gebruikte product) waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes maanden. Als u hierop niet 
kunt antwoorden, gelieve antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan te kruisen. 

 
 BESTEDINGSPATROON VAN DRUGGEBRUIKERS 

(PER MAAND) 
 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 
 

< 100 € 

 
100 

- 
200 € 

 
200 
 –  

400 € 

 
400 

- 
600 € 

 
 

> 600 € 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol       
Sedativa-hypnotica-anxiolytica       
Amfetamine – XTC       
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogenen       
Opiaten       
Methadon       
Andere…………………………………………       
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

      

 
JUSTITIE EN POLITIE 
Vraag 27 Wat is volgens u de verhouding van druggebruikers, waarmee u de voorbije 

zes maanden in contact kwam in uw stad, die in aanraking komen met het 
gerecht? 

 Gelieve aan te geven wat het aandeel is aan druggebruikers (opgedeeld naar belangrijkste gebruikte product) 
waarmee uw in contact kwam de voorbije zes maanden in uw stad, dat in aanraking is met het gerecht. Gelieve dit 
aandeel uit drukken in percentages. 

 Wanneer u niet kunt antwoorden op deze vraag, gelieve antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan te kruisen. 
 

 AANDEEL DRUGGEBRUIKERS IN AANRAKING 
MET HET GERECHT 

 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
 

nog nooit vroeger 
reeds in 

 

in totaal 
aandeel 

 
‘geen 
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BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

in 
aanraking 

aanraking/ 
afgehandelde 

zaak 

aanraking/ 
lopende 
zaak 

drug- 
gebruikers 

idee’ 

Alcohol    100 %  
Sedativa-hypnotica-anxiolytica      
Amfetamine – XTC      
Cannabis      
Cocaïne      
Hallucinogenen      
Opiaten      
Methadon      
Andere……………………………………………      
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

     

 
 
FAMILIALE EN SOCIALE RELATIES 
Vraag 28 Wat zijn volgens u de bestaande familiale contacten van de druggebruikers in 

uw stad, gedurende de laatste zes maanden? 
 
Gelieve  aan te kruisen wat volgens u het voornaamste familiale contact(en) (maximum drie) is van de gebruikers 
(opgedeeld naar belangrijkste gebruikte product) waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes maanden. 
Wanneer u niet kunt antwoorden, gelieve antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan te kruisen. 
 

 FAMILIALE CONTACTEN  
VAN DRUGGEBRUIKERS 

 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 
 

ouders 

 
broers/ 
zussen 

 
groot-
ouders 

 
(ex)-

partner 

 
 

kinderen 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol       
Sedativa-hypnotica-anxiolytica       
Amfetamine – XTC       
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogenen       
Opiaten       
Methadon       
Andere…………………………………………       
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

      

 
Vraag 29 Wat zijn volgens u de vriendschapsrelaties van de druggebruikers waarmee u 

in contact komt in uw stad de voorbije zes maanden?  
 
Gelieve aan te kruisen wat volgens u het aantal nauwe vriendschappen is die  de meeste druggebruikers (opgedeeld 
naar belangrijkste gebruikte product) waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes maanden onderhouden. 
Wanneer u niet kunt antwoorden op deze vraag, dan kruist u antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan. 

 
 AANTAL 

VRIENDSCHAPSRELATIES 
 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 
Geen 
enkele 

 
Slechts 

een 

 
meerdere 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol     
Sedativa-hypnotica-anxiolytica     
Amfetamine – XTC     
Cannabis     
Cocaïne     
Hallucinogenen     
Opiaten     
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Methadon     
Andere……………………………………………     
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

    

 
 
PSYCHISCHE EN EMOTIONELE KLACHTEN 
Vraag 30 a) Welke druggebruikers vormen volgens u de grootste risicogroep om 

psychische en emotionele klachten te ontwikkelen in uw stad gedurende de 
laatste zes maanden? 
Gelieve de onderstaande druggebruikers, opgedeeld naar meest gebruikte product, te ordenen volgens afnemend 
‘risico op lichamelijke klachten’ , door een nummer te plaatsen (van 1 tot 9) naast de verschillende druggebruikers 
waarbij 1 staat voor ‘meest risico op lichamelijke klacht’ in uw stad de voorbije zes maanden. 
Wanneer volgens u één (of meerdere) van de hieronder vermelde middelen geen risico inhoudt, gelieve een ‘0’ te 
noteren naast de desbetreffende druggebruikers. 

 
DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

RISICO OP 
LICHAMELIJKE 
KLACHTEN 

Alcohol  
Sedativa-hypnotica-anxiolytica  
Amfetamine – XTC  
Cannabis  
Cocaïne  
Hallucinogenen  
Opiaten  
Methadon  
Andere…………………………  
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers 

 

  
b) Wat is de reden waarom u bepaalde druggebruikers als een risicogroep 
bestempeld?  

 Gelieve voor de druggebruikers die als grootste risicogroep beschouwd aan te geven wat de reden hiervoor is. 
. .…………………………………………………………………………….. 
 ..…………………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………….. 
 
 
WONEN 
Vraag 31  Wat is volgens u de woonsituatie van de druggebruikers in uw stad gedurende 

de laatste zes maanden? 
  

Gelieve aan te kruisen wat volgens u de woonsituatie is van  de meeste druggebruikers (opgedeeld naar belangrijkste 
gebruikte product) waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes maanden onderhouden. 
Wanneer u geen zicht hebt op de huisvestingssituatie van de verschillende druggebruikers, gelieve 
antwoordmogelijkheid ‘geen idee’ aan te kruisen. 
 
 HUISVESTING 
DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 

eigenaar 
van 

woonst 

 

huurder 
van 

huis/flat 

 

huurder van 
kamer/fictieve 

adres 

 

inwonend 
bij 

ouders 

geen 
vaste 

verblijf-
plaats 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol       
Sedativa-hypnotica-anxiolytica       
Amfetamine – XTC       
Cannabis       
Cocaïne       
Hallucinogenen       
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Opiaten       
Methadon       
Andere…………………………       
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

      

 
 
VRIJE TIJD 
Vraag 32 Wat is volgens u de vrije tijdsbesteding van druggebruikers in uw stad de 

voorbije zes maanden? 
Gelieve aan te duiden wat volgens u de vrijetijdsbesteding is van de meeste druggebruikers (opgedeeld naar 
belangrijkste gebruikte product) waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes maanden. Gelieve rekening te 
houden met volgend onderscheid (naar frequentie van deelname) 
0. nooit 
1. zelden 
2. een maal per maand tot een maal per week 
3. minstens een maal per week 
Wanneer u niet kunt antwoorden op de vraag, gelieve antwoordcategorie ‘geen idee’ aan te kruisen. 
 

 VRIJE TIJDSBESTEDING 
 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 

deelname 
aan 

sport-
activiteit 

 

deelname 
aan 

culturele 
activiteit 

 

deelname  
aan 

verenings-
leven 

 

Andere: 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………. 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol      
Sedativa-hypnotica-anxiolytica      
Amfetamine – XTC      
Cannabis      
Cocaïne      
Hallucinogenen      
Opiaten      
Methadon      
Andere……………………………………………      
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 
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Thema III  Acties tav het drugfenomeen 
 
III.1. Preventieve acties tav het drugfenomeen 
 
Vraag 30 Zijn er bij u weten nieuwe preventieve acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de voorbije zes maanden? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 31 t.e.m. vraag 33) 
 NEE  u hoeft vraag 31 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 32 

 GEEN IDEE u hoeft vraag 31 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 32 

 
 
Vraag 31 Welke zijn deze nieuwe preventieve acties ten aanzien van het drugfenomeen 

gevoerd in uw stad de voorbije zes maanden? 
 
Gelieve voor de door u gekende nieuwe preventieve acties, gevoerd in de voorbije zes maanden in uw stad, de naam 
van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 
 
1. naam:……………………………………………………………………. 

initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 

 

2. naam:……………………………………………………………………. 
initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 

 

3. naam:……………………………………………………………………. 
initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 

 
Vraag 32 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde preventieve acties (zowel 

nieuwe preventieve acties -zoals bedoeld in vraag 30- als reeds bestaande 
acties) in uw stad de voorbije zes maanden? 

  
Geef aan of u tevreden bent of niet tevreden bent en vervolgens ook weer waarom u al of niet tevreden bent. 

  
 TEVREDEN 
 NIET TEVREDEN 
 GEEN MENING 

 
Waarom? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Vraag 33 Zou u in uw stad de preventieve acties anders aanpakken?  
 

Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 
 

 JA 
 NEE 
 GEEN IDEE 

 

Verklaar 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
 
III.2. Hulpverlenende acties tav het drugfenomeen 
 
Vraag 34 Zijn er bij u weten nieuwe hulpverlenende acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de voorbije zes maanden? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 35 t.e.m. vraag 37) 
 NEE  u hoeft vraag 35 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 36 

 GEEN IDEE u hoeft vraag 35 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 36 

 
 
Vraag 35 Welke zijn deze nieuwe hulpverlenende acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad de voorbije zes maanden? 
 
Gelieve voor de door u gekende nieuwe hulpverlenende acties, gevoerd in de voorbije zes maanden in uw stad, de 
naam van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 
 
1. naam:……………………………………………………………………. 

initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 

 

2. naam:……………………………………………………………………. 
initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 

 

3. naam:……………………………………………………………………. 
initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 
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Vraag 36 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde hulpverlenende acties 
(zowel nieuwe acties -zoals bedoeld in vraag 34- als reeds bestaande acties) in 
uw stad de voorbije zes maanden? 

  
Geef aan of u tevreden bent of niet tevreden bent en vervolgens ook weer waarom u al of niet tevreden bent. 

  
 TEVREDEN 
 NIET TEVREDEN 
 GEEN MENING 

 

Waarom? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
Vraag 37 Zou u in uw stad de hulpverlenende acties anders aanpakken? 
   

Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 
 

 JA 
 NEE 
 GEEN IDEE 

 

Verklaar 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
III.4. Politionele/justitiële acties tav het drugfenomeen 
 
Vraag 38 Zijn er bij u weten nieuwe politionele/justitiële acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de voorbije zes maanden? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 39 t.e.m. vraag 41) 
 NEE  u hoeft vraag 39 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 40 

 GEEN IDEE u hoeft vraag 39 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 40 

 
 
Vraag 39 Welke zijn deze nieuwe politionele/justitiële acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad de voorbije zes maanden? 
 
Gelieve voor de door u gekende nieuwe preventieve acties, gevoerd in de voorbije zes maanden in uw stad, de naam 
van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 
 
1. naam:……………………………………………………………………. 

initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 
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2. naam:……………………………………………………………………. 
initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 

 

3. naam:……………………………………………………………………. 
initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 

 
 
Vraag 40 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde politionele/justitiële acties 

(zowel nieuwe acties -zoals bedoeld in vraag 38- als reeds bestaande acties) in 
uw stad de voorbije zes maanden? 

  
Geef aan of u tevreden bent of niet tevreden bent en vervolgens ook weer waarom u al of niet tevreden bent. 

  
 TEVREDEN 
 NIET TEVREDEN 
 GEEN MENING 

 

Waarom? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
 
Vraag 41 Zou u in uw stad de politionele/justitiële acties anders aanpakken? 

 
Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 

 
 JA 
 NEE 
 GEEN IDEE 

 

Verklaar 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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III.4. Overleg en samenwerkingacties tav het drugfenomeen 
 
Vraag 42 Zijn er bij u weten nieuwe overleg en samenwerkingsacties ten aanzien van 

het drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de voorbije zes maanden? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 43 t.e.m. vraag 45) 
 NEE  u hoeft vraag 43 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 44 

 GEEN IDEE u hoeft vraag 43 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 44 

 
 
Vraag 43 Welke zijn deze nieuwe overleg en samenwerkingsacties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad de voorbije zes maanden? 
 
Gelieve voor de door u gekende nieuwe preventieve acties, gevoerd in de voorbije zes maanden in uw stad, de naam 
van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 
 
1. naam:……………………………………………………………………. 

initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 

 

2. naam:……………………………………………………………………. 
initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 

 

3. naam:……………………………………………………………………. 
initiatiefnemer:……………………………………………………………. 
doel:……………………………………………………………………... 
doelgroep:………………………………………………………………... 

 
 
Vraag 44 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde overleg en 

samenwerkingsacties (zowel nieuwe acties -zoals bedoeld in vraag 42- als 
reeds bestaande acties) in uw stad de voorbije zes maanden? 

  
Geef aan of u tevreden bent of niet tevreden bent en vervolgens ook waarom u al of niet tevreden bent. 

  
 TEVREDEN 
 NIET TEVREDEN 
 GEEN MENING 

 
Waarom? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Vraag 45 Zou u in uw stad de overleg en samenwerkingsacties anders aanpakken? 
   
  Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 
 

 JA 
 NEE 
 GEEN IDEE’ 

 
Verklaar 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Thema IV Gevolgen van het drugfenomeen 
 
IV.1. Gevolgen voor de directe omgeving van de druggebruiker  
 
Vraag 46  Hoe zou u de invloed inzake gezondheid van de directe omgeving van de 

druggebruiker, veroorzaakt door diens druggebruik, beoordelen in uw stad 
gedurende de laatste zes maanden? 

  
Gelieve voor elke mogelijke invloed  aan te duiden welke beoordeling  het meest aansluit bij uw mening. Wanneer u 
geen mening hebt over een mogelijke invloed, gelieve antwoordmogelijkheid ‘geen mening’ aan te kruisen. 

 
 BEOORDELING VAN DE INVLOED OP DE DIRECTE 

OMGEVING VAN DE DRUGGEBRUIKER 
MOGELIJKE INVLOED geen 

invloed 
 

heel 
negatieve 

invloed 

 

negatieve 
invloed 

 

positieve 
invloed 

heel 
positieve 
invloed 

 

‘geen 
mening’ 

Invloed op de opvoeding van de kinderen, als de 
druggebruiker kinderen heeft 

       
Invloed op de lichamelijke gezondheid van de 
kinderen, als de druggebruiker kinderen heeft 

      
Invloed op het moreel en psychisch 
welbevinden van de kinderen, als de 
druggebruiker kinderen   

     

Invloed op de lichamelijke gezondheid van de 
druggebruikende partner van de druggebruiker 
Invloed op het moreel en psychisch 
welbevinden van de druggebruikende partner 
van de druggebruiker 

Invloed op de lichamelijke gezondheid van de 
niet-druggebruikende partner van de 
druggebruiker 

Invloed op het moreel en psychisch 
welbevinden van de niet-druggebruikende 
partner van de druggebruiker 
Invloed op de lichamelijke gezondheid van de 
ouders van de druggebruiker  
Invloed op het moreel en psychisch 
welbevinden van de ouders van de 
druggebruiker 

 
 
Vraag 47  Hoe zou u de financiële invloed op de directe omgeving van de druggebruiker, 

veroorzaakt door diens druggebruik, beoordelen in uw stad gedurende de laatste 
zes maanden? 
 
Gelieve voor elke mogelijke invloed  aan te duiden welke beoordeling  het meest aansluit bij uw mening. Wanneer u 
geen mening hebt over een mogelijke invloed, gelieve antwoordmogelijkheid ‘geen mening’ aan te kruisen. 

 
  

 BEOORDELING VAN DE INVLOED OP DE DIRECTE 
OMGEVING VAN DE DRUGGEBRUIKER 

MOGELIJKE INVLOED geen 
invloed 

 

heel 
negatieve 

invloed 

 

negatieve 
invloed 

 

positieve 
invloed 

heel 
positieve 
invloed 

 

‘geen 
mening’ 

Schuldenlast voor het huishouden waartoe de 
druggebruiker behoort 

       
Financiële situatie van de ouders van de 
druggebruiker 
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Besparingen in het huishouden waartoe de 
druggebruiker behoort  

     

 
 
 
IV.2. Gevolgen inzake volksgezondheid  
 
Vraag 48  Is volgens u de het delen van het injectiemateriaal tussen druggebruikers in uw 

stad de voorbije zes maanden: 
 

   
   =  

   
 NIET VAN TOEPASSING  
 GEEN IDEE 

 
 
Vraag 49 Hoe zou u de evolutie inzake infectieziektes, die in verband kunnen worden 

gebracht met het injecteren van drugs, evalueren in uw stad gedurende de laatste 
zes maanden ? 
 
Gelieve bij het desbetreffende infectieziekte aan te geven of de het voorkomen ervan is toegenomen/ afgenomen/gelijk 
gebleven ;’ geen toepassing’ of ‘geen idee’. 
 

 EVOLUTIE IN HET 
VOORKOMEN VAN 
INFECTIEZIEKTES 

 

INFECTIEZIEKTES 
 

 
 

= 
 

 

geen 
toepassing 

geen 
idee 

Hepatities C      
HIV      
Andere…………………………………………………      
      

 
 
Vraag 50  Hoe zou u de evolutie van ‘spuitenruil’ evalueren, namelijk is volgens u het 

beroep dat op spuitenruil wordt gedaan in uw stad gedurende de laatste zes 
maanden: 

 

   
   =  

   
 GEEN TOEPASSING 
 GEEN IDEE  
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Vraag 51 Wat is volgens de evolutie in het aantal sterfgevallen bij druggebruikers, toe te 
schrijven aan hun druggebruik in uw stad gedurende de laatste zes maanden?  
 
Gelieve aan te kruisen of het aantal sterfgevallen bij druggebruikers (opgedeeld naar belangrijkste gebruikte product) 
volgens u, de voorbije zes maanden in uw stad, is toegenomen/ afgenomen/gelijk gebleven ;’ geen toepassing’ of ‘geen 
idee’. 

 
 EVOLUTIE IN HET AANTAL 

STERFGEVALLEN TGV 
DRUGGEBRUIK 

 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 
 
 

 
 

= 

 
 
 

 
geen 

toepassing 

 
‘geen 
idee’ 

Alcohol      
Sedativa-hypnotica-anxiolytica      
Amfetamine – XTC      
Cannabis      
Cocaïne      
Hallucinogenen      
Opiaten      
Methadon      
Andere……………………………………………      
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

     

 
 
 
IV.3. Gevolgen voor het de gemeenschap (openbare overlast ten gevolge van drugs) 
 
PERCEPTIE VAN OVERLAST  
Vraag 52  Wanneer er wordt gesproken over drugoverlast, wordt vaak verwezen naar die 

gedragingen die niet-druggebruikers ervaren als een verstoring van de 
openbare orde en die vaak mee aan de oorsprong liggen van 
onveiligheidsgevoelens. 

 Wanneer we spreken over drugoverlast, wat zijn volgens u vormen van 
drugoverlast die u als belangrijk ervaart? 
 
Gelieve hieronder drie vormen van drugsoverlast, die u zelf als dusdanig beschouwd, te noteren (max. 3). Wanneer u 
geen idee heeft hieromtrent, dan noteert u niets.  
 
1) ……………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………………….. 
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Vraag 53 Volgens u, welke druggebruikers (opgedeeld naar belangrijkste gebruikte 
product) zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de in vraag 52 genoteerde 
vormen van overlast, in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 

 
 AANGEGEVEN VORMEN VAN OVERLAST  

(VRAAG 52)  
 

DRUGGEBRUIKERS MET ALS 
BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE 
PRODUCT 

 
Overlast-

vorm  

1 

 
Overlast-

vorm 

 2 

 
Overlast 

vorm  

3 

 
geen 

toepassing 

 
geen 
idee 

Alcohol      
Sedativa-hypnotica-anxiolytica      
Amfetamine – XTC      
Cannabis      
Cocaïne      
Hallucinogenen      
Opiaten      
Methadon      
Andere……………………………………………      
Meerdere producten even 
belangrijk (poly-druggebruikers) 

     

 
 
Vraag 54  Wat is volgens u de evolutie van elke vorm van overlast die u hebt 

aangegeven in de vorige vragen, in uw stad gedurende de laatste zes 
maanden?  
 
Gelieve aan te kruisen of de verschillende overlastvormen (zoals aangegeven in vraag 52)  volgens u, de voorbije zes 
maanden in uw stad, is toegenomen/ afgenomen/gelijk gebleven ; ‘geen toepassing’ of ‘geen idee’. 

 
 EVOLUTIE VAN DE 

OVERLASTVORMEN ZOALS 
OMSCHREVEN IN VRAAG 52 

 

OVERLASTVORM 
 
 
 

 
 

= 

 
 
 

 
geen 

toepassing 

 
‘geen 
idee’ 

Overlastvorm 1      
Overlastvorm 2      
Overlastvorm 3      

 
 
Vraag 55 Wat zijn volgens u de acties die ondernomen moeten worden om de 

overlastvormen, zoals omschreven in vraag 52, te verminderen. 
Gelieve hieronder die acties te noteren, waarmee volgens u de overlastvormen (zoals omschreven in vraag 52) 
zouden kunnen worden aangepakt.   
Wanneer u geen idee heeft hieromtrent, dan noteert u niets.  
 
AANPAK OVERLASTVORM 1………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
AANPAK OVERLASTVORM 2………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
AANPAK OVERLASTVORM 3………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………... 
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ZICHTBAARHEID VAN DRUGGEBRUIKERS  
Vraag 56 Wat is volgens u de evolutie in de zichtbaarheid van druggebruikers in uw 

stad gedurende de laatste zes maanden?  
Gelieve aan te kruisen of de zichtbaarheid van druggebruikers, volgens u, de voorbije zes maanden in uw stad, is 
toegenomen/ afgenomen/gelijk gebleven ;’ geen toepassing’ of ‘geen idee’. 

 
 EVOLUTIE IN DE 

ZICHTBAARHEID VAN 
DRUGGEBRUIKERS 

 

ZICHTBAARHEID VAN 
DRUGGEBRUIKERS 

 
 
 

 
 

= 

 
 
 

 
geen 

toepassing 

 
‘geen 
idee’ 

Individuele druggebruiker die 
op publieke plaatsen gebruikt 

     

Samenscholing van 
verschillende druggebruikers op 
publieke plaatsen 

     

Groepjes druggebruikers die 
gebruiken op publieke plaatsen 

     

 
 
OPENBARE ORDE - VERWERVINGSCRIMINALITEIT 
Vraag 57 Wat is volgens u de evolutie in inbreuken op openbare orde en 

verwervingscriminaliteit door druggebruikers in uw stad gedurende de laatste 
zes maanden? 
 
Gelieve aan te kruisen of de inbreuken op openbare orde en verwervingscriminaliteit door druggebruikers, volgens u, 
de voorbije zes maanden in uw stad, is toegenomen/ afgenomen/gelijk gebleven ; ‘geen toepassing’ of ‘geen idee’. 

 
 EVOLUTIE IN DE 

ZICHTBAARHEID VAN 
DRUGGEBRUIKERS 

 

INBREUKEN OP OPENBARE ORDE & 
VERWERVINGSCRIMINALITEIT 

 
 
 

 
 

= 

 
 
 

 
geen 

toepassing 

 
‘geen 
idee’ 

Kleine verwervingscriminaliteit      
Prostitutie in relatie tot druggebruik      
Gebruikte spuiten op straat      
Hold-ups      
Lokale drugtrafieken      
Andere……………………………………………………….      

 
 
 
 



BIJLAGE 3: Vragenlijst – Eerste afname 



MILD 
Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid 

 
 

IDENTIFICATIEGEGEVENS RESPONDENT/STAKEHOLDER 
 

Stad:………………………………………………………………………………………. 
 
Naam:……………………………………………………………………………………… 
 
Job/Functie:……………………………………………………………………………… 
 
  Aantal jaren ervaring in de job/functie:………………………………………………. 
 

 
 
 
 

VERTROUWDHEID MET/KENNIS OVER HET THEMA 
 

Gelieve per aangereikt thema u zelf een score te geven met betrekking tot de mate waarin u 
vertrouwd bent/kennis hebt met het thema. Deze score varieert van 1 tot 4 

 

score 1 ‘weinig tot geen vertrouwdheid/kennis’ 
score 2 ‘eerder weinig vertrouwdheid/kennis’ 
score 3 ‘eerder grote vertrouwdheid/kennis’ 
score 4 ‘zeer grote vertrouwdheid/kennis’ 

 

Thema 1 I. Druggebruik     

  II. Profiel druggebruikers   
 

Thema 2 I. Gevolgen voor volksgezondheid  
  II. Openbare orde overlast   

  III. Criminele overlast    
 

Thema 3 I. Preventieve acties    

  II. Hulpverlenende acties   
  III. Politionele/justitiële acties   

  IV. Samenwerking en overlegacties  
 



WAAROM deze bevraging 
De vragenlijst die u hierna zal invullen past binnen het MILD onderzoek (Monitor Integraal Lokaal 
Drugbeleid), gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 
Universiteit Gent, onderzoeksgroep IRCP en de Universiteit van Luik, School voor Criminologie. 
De bedoeling van deze Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid is signalen te ontvangen waarmee de lokale 
overheid een beleid kan bijsturen of een project kan ontwikkelen om op die manier de maatschappelijke 
gevolgen van het drugfenomeen te beperken. De monitor moet toelaten de ernst van het drugfenomeen te 
detecteren en het beleid dat hierop invloed heeft te monitoren. 
 
De monitor bestaat uit drie delen: een stakeholder-bevraging, de inventarisering van de 
fenomeenindicatoren en de structurele indicatoren. Het eerste deel van de monitor bestaat uit het 
verzamelen van kwalitatieve gegevens over het drugoverlastfenomeen. In het tweede deel van de monitor 
worden statistische gegevens en cijfers uit registraties verzameld. Het derde deel van de monitor geeft zicht 
op het lokale beleidsniveau. 
 
Door het invullen van de vragenlijst wordt u vandaag actief betrokken bij het eerste deel van de 
monitor: de stakeholder-bevraging. Deze bevraging gebeurt aan de hand van de hierna volgende 
vragenlijst. Deze vragenlijst wordt voorgelegd aan actoren die nauw betrokken zijn bij het drugfenomeen. 
Deze stakeholders of sleutelfiguren hebben via hun werk, hun positie of vanuit persoonlijke ervaringen 
actuele kennis over het drugfenomeen. De doelstelling van deze bevraging is een periodiek overzicht te 
krijgen van tendensen in de evolutie van het drugfenomeen. 
 

WAT kunt u verwachten in de vragenlijst 
De vragenlijst is opgedeeld in 3 thema’s: (1) druggebruik en profiel druggebruikers, (2) gevolgen van het 
drugfenomeen en (3) acties ten aanzien van het drugfenomeen. 
De vragenlijst bestaat uit vierendertig vragen en neemt ongeveer een half uur in beslag. 
Binnen deze vragenlijst wordt zoveel mogelijk gewerkt met een gesloten bevraging, wat het antwoorden 
vergemakkelijkt en de analyse van de gegevens ten goede komt.  
In de volgende paragraaf verneemt u een aantal basis ‘spelregels’ waarmee u rekening dient te houden bij 
het invullen van de vragenlijst. Naast deze basis ‘spelregels’ worden bij de aanvang van elk thema de 
aandachtspunten voor het invullen van dat specifieke onderdeel van de vragenlijst herhaald. 
 
HOE moet u deze vragenlijst opvatten/invullen 
In deze paragraaf worden een aantal aandachtspunten aangehaald, waar u als respondent van de vragenlijst 
rekening mee dient te houden. Gelieve deze aandachtspunten grondig door te nemen en als leidraad voor 
het invullen van de vragenlijst te hanteren. 
 
 

De vragenlijst peilt naar subjectieve informatie, perceptie op het drugfenomeen: 
 Het is niet de bedoeling dat u cijfergegevens of informatie afkomstig uit registratie 

consulteert om de vragenlijst in te vullen. 
 U vult de vragenlijst intuïtief in, zich baserend op uw ervaring met het drugfenomeen, uw 

kennis en bevindingen opgedaan in uw contacten met druggebruikers en/of de informatie 
die u hebt vernomen op overlegmomenten in het werkveld. 

De vragen hebben betrekking op het drugfenomeen in uw stad 
 dit is de stad die u op de eerste pagina hebt ingevuld bij de identificatiegegevens 

De vragenlijst bevraagt het drugfenomeen gedurende de laatste zes maanden 
 periode van 1 november 2004 t.e.m 30 april 2005 

 
 
Tenslotte willen we nog vermelden dat de vragenlijst individueel dient te worden ingevuld. Hoewel we u 
als individuele respondent vragen uw naam te noteren, garanderen we u dat de door uw gegeven informatie 
strikt vertrouwelijk is en blijft: de gegevens zullen op geen enkel moment terug te koppelen zijn aan de 
auteur.  
 
Rest ons enkel nog u van harte te bedanken voor uw medewerking! 
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Thema I Druggebruik en profiel druggebruikers 
 
I.1. Druggebruik 
 
OVERZICHT VAN HET DRUGGEBRUIK 
 
Vraag 1 We zouden graag een overzicht hebben van het druggebruik in uw stad. 
 

c) Wat zijn volgens u de meest frequent gebruikte middelen in uw stad 
gedurende de laatste zes maanden? 

Gelieve de onderstaande middelen te ordenen door een nummer te plaatsen (van 1 tot 10) naast de 
verschillende middelen waarbij 1 staat voor ‘meest gebruikte middel’ en waarbij 10 staat voor ‘minst gebruikt 
middel’, in uw stad de voorbije zes maanden. 
Wanneer volgens u één (of meerdere) van de hieronder vermelde middelen niet wordt gebruikt, gelieve een ‘0’ 
te noteren naast het desbetreffende middel. 

 
MIDDEL GEBRUIK 

a. Alcohol  
b. Medicatie 

(vb. barbituraten en benzodiazepines) 
 

c.  Methadon 

 d. Stimulantia 
(vb. amfetamines en speed) 

 e. XTC 

 f. Cocaïne 
(vb. ook crack) 

 g. Cannabis 
h. Hallucinogenen 

(vb. LSD en paddo’s) 
 

 i. Opiaten 
(vb.heroïne, opium en morfine)) 

 j. Vluchtige snuifmiddelen 
(vb. lachgas, poppers en lijm) 

 
d) Hebt u nog weet van andere middelen die worden gebruikt in uw stad 

gedurende de laatste zes maanden? 
Indien u kennis hebt van het gebruik van andere(dan de tien reeds opgesomde) middelen, gelieve deze middelen 
hieronder te vermelden 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

Vraag 2 Wat is uw perceptie van de evolutie van het druggebruik in uw stad de 
voorbije zes maanden,? 

 Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het 
druggebruik in uw stad de voorbije zes maanden. 
 

   het middelengebruik is de laatste zes maanden gestegen; 
   het middelengebruik is de laatste zes maand gedaald; 
   het middelengebruik is de laatste zes maand gelijk gebleven. 
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VERSCHILLENDE VORMEN VAN DRUGGEBRUIK 
Alvorens de vragen te formuleren in verband met de verschillende vormen van 

druggebruik, geven we u een lijstje met middelen. 
 

MIDDEL 
Alcohol a. 

Medicatie b. 

(vb. barbituraten en benzodiazepines) 
c. Methadon 

Stimulantia d. 

(vb. amfetamines en speed) 
e. XTC 

Cocaïne f. 

(vb. ook crack) 
Cannabis g. 

Hallucinogenen h. 

(vb. LSD en paddo’s) 
Opiaten i. 

(vb.heroïne, opium en morfine)) 
Vluchtige snuifmiddelen j. 

(vb. lachgas, poppers en lijm) 
 
Vraag 3 Wat zijn volgens u de drie middelen die het vaakst worden gebruikt in het 

kader van recreatief druggebruik in uw stad gedurende de laatste zes 
maanden? 

 Gelieve die drie middelen uit het lijstje te noteren die volgens u het vaakst recreatief worden gebruikt in uw stad 
de voorbije zes maanden. 

 

………………… …………………… …………………… 
 
 
Vraag 4 Wat zijn volgens u de drie middelen die het vaakst worden gebruikt in het 

kader van problematisch druggebruik in uw stad gedurende de laatste zes 
maanden? 
Gelieve die drie middelen uit het lijstje te noteren die volgens u het vaakst problematisch worden gebruikt in uw 
stad de voorbije zes maanden. 
 

………………… …………………… …………………… 
 
 
Vraag 5 Wat is uw perceptie van de evolutie van het recreatief druggebruik in uw 

stad de voorbije zes maanden? 
 Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het 

recreatief druggebruik in uw stad de voorbije zes maanden. 
 

   het recreatief druggebruik is de laatste zes maanden gestegen; 
   het recreatief druggebruik is de laatste zes maanden gedaald; 
  het recreatief druggebruik is de laatste zes maanden gelijk gebleven. 
 
 
Vraag 6 Wat is uw perceptie van de evolutie van het problematisch druggebruik 

in uw stad de voorbije zes maanden? 
 Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het 

problematisch druggebruik in uw stad de voorbije zes maanden. 
 

   het problematisch druggebruik is de laatste zes maanden gestegen; 
   het problematisch druggebruik is de laatste zes maanden gedaald; 
  het problematisch druggebruik is de laatste zes maand gelijk gebleven. 
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OVERZICHT VAN HET POLY-DRUGGEBRUIK 
 
Vraag 7 We zouden graag een overzicht hebben van het poly-druggebruik in uw 

stad. 
 

c) Welke vormen van poly-druggebruik komen het vaakst voor in uw 
stad gedurende de laatste zes maanden?  

Gelieve de onderstaande combinatie van middelen te ordenen  door een nummer te plaatsen (van 1 tot 7) naast 
de verschillende combinaties van middelen waarbij 1 staat voor ‘meest gebruikte combinatie’ en 7 voor de 
‘minst gebruikte combinatie’ in uw stad de voorbije zes maanden.  
Wanneer volgens één (of meerdere) van de hieronder vermelde combinatie van middelen niet wordt gebruikt, 
gelieve een ‘0’ te noteren naast de desbetreffende combinatie. 
 

COMBINATIE VAN MIDDELEN GEBRUIK 
 a. Heroïne & methadon 

 b. Heroïne & medicatie  

 c. Heroïne & cocaïne 

 d. Cannabis & stimulantia 

 e. Cannabis & alcohol 

 f. Cocaïne & alcohol 
g. Cocaïne & stimulantia  

 
d) Hebt u nog weet van andere combinaties van middelen die worden 

gebruikt in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
Indien u kennis hebt van het gebruik van andere (dan de zeven reeds opgesomde) combinaties van middelen, 
gelieve deze combinaties van middelen hieronder te vermelden 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 
Vraag 8 Wat is uw perceptie van de evolutie van het poly-druggebruik in uw stad 

de voorbije zes maanden? 
 Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het poly-

druggebruik in uw stad de voorbije zes maanden. 
 

   het poly-druggebruik is de laatste zes maanden gestegen; 
   het poly-druggebruik is de laatste zes maanden gedaald; 
   het poly-druggebruik is de laatste zes maanden gelijk gebleven. 
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II.2. Profiel van druggebruikers 
 
Het profiel van druggebruikers wordt bevraagd via ‘algemene socio-demografische kenmerken’ enerzijds 
en ‘evoluties in het profiel van druggebruikers’ anderzijds. De bevraging van de socio-demografische 
kenmerken heeft tot doel om een profiel te schetsen van die druggebruikers waarmee u dagdagelijks in 
contact komt. Hierbij wordt u gevraagd om uitspraken te doen over de leeftijd, het geslacht en de 
nationaliteit van de meerderheid van druggebruikers waarmee u in contact komt. 
Bij de bevraging naar ‘evoluties in het profiel van druggebruikers’ wordt gepeild naar verschuivingen bij 
de bestaande groep van druggebruikers en daarnaast ook naar nieuwe opgedoken groepen van 
druggebruikers. 
 

Bij de opmaak van dit profiel wordt telkens het onderscheid gemaakt tussen recreatieve druggebruikers en 
problematische druggebruikers . 
 
ALGEMENE SOCIO-DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 
 
Vraag 9 Wat is de leeftijdscategorie van druggebruikers waarmee u in contact 

kwam in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
 Gelieve bij de twee types druggebruikers (recreatief en problematisch) aan te kruisen in welke leeftijdscategorie 

een meerderheid van deze gebruikers, waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes maanden, terug te 
vinden zijn.  
 

 LEEFTIJDSCATEGORIE  
 

TYPE DRUGGEBRUIKERS  
     

30-34 
jaar 

 
<18 jaar 18-19 

jaar 
20-24 
jaar 

25-29 
jaar 

35-39 
jaar 

 
>40 jaar 

 

Recreatieve druggebruikers        
 
 

Problematische druggebruikers 
 

       

 
 
 
Vraag 10 Wat is de verdeling naar het geslacht van de druggebruikers waarmee u in 

contact kwam in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
Gelieve bij de twee types druggebruikers (recreatief en problematisch) de verdeling naar geslacht in procenten 
uit te drukken van de gebruikers waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes maanden. 
 

 GESLACHT 
 

TYPE DRUGGEBRUIKERS  
 

M V Totaal 
 

Recreatieve druggebruikers 
 

.…% …% 100% 
 

Problematische druggebruikers 
 

…% …% 100% 
 
 
 
Vraag 11 Wat is de verdeling naar nationaliteit van druggebruikers waarmee u in 

contact kwam in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
Gelieve bij de twee types druggebruikers (recreatief en problematisch)de verdeling naar nationaliteit in 
procenten uit te drukken van de gebruikers waarmee u in contact kwam in uw stad de voorbije zes maanden. 

 
NATIONALITEIT  

 

niet-
Belg 

  
 

Totaal TYPE DRUGGEBRUIKERS Belg 
 

…% …% 100% 
 

Recreatieve druggebruikers 
 
 

Problematische druggebruikers 
 

…% …% 100% 
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EVOLUTIES IN HET PROFIEL VAN DRUGGEBRUIKERS 
 
Vraag 12 Wat zijn de veranderingen die u waargenomen hebt binnen de bestaande 

en reeds gekende groepen van druggebruikers waarmee u in contact komt 
in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
Indien er gedurende de voorbije zes maanden in uw stad verschuivingen zijn gebeurd bij de bestaande/gekende 
druggebruikers, gelieve deze hieronder te beschrijven. Deze verschuivingen kunnen zich situeren op het gebied 
van algemene socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, nationaliteit) maar ook op het gebied van de 
verschillende levensgebieden (vb. inkomen, opleiding, arbeid, wonen,…). Gelieve ook aan te geven of het om 
recreatieve dan wel problematische druggebruikers gaat. 
 

 Recreatieve druggebruikers 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Problematische druggebruikers 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Vraag 13 Wat zijn de nieuw opgedoken groepen van druggebruikers waarmee u in 

contact kwam in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
Indien u gedurende de voorbije zes maanden in aanraking bent gekomen nieuwe groepen van druggebruikers, 
gelieve deze ‘nieuwe groepen’ hieronder te beschrijven. Gelieve ook aan te geven of het om recreatieve dan wel 
problematische druggebruikers gaat. 
 

 Recreatieve druggebruikers 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Problematische druggebruikers 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Thema II Gevolgen van het drugfenomeen 
 

II.1. Gevolgen voor volksgezondheid 
 
INFECTIEZIEKTES (HIV, HEPATITIS B, HEPATITIS C) 
 
Vraag 14 We zouden graag zicht hebben op de evolutie van de infectieziektes bij 

druggebruikers in uw stad. 
 

a) Wat is uw perceptie van de evolutie van het voorkomen van HIV-
besmettingen in uw stad de voorbije zes maanden? 

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de 
evolutie van het voorkomen van HIV besmettingen bij druggebruikers in uw stad de 
voorbije zes maanden. 

 

 het voorkomen ervan is de laatste zes maanden gestegen; 
 het voorkomen ervan is de laatste zes maanden gedaald; 
 het voorkomen ervan is de laatste zes maanden gelijk gebleven. 

 
b) Wat is uw perceptie van de evolutie van het voorkomen van 

hepatitisbesmettingen in uw stad de voorbije zes maanden? 
Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de 
evolutie van het voorkomen van hepatitis besmettingen bij druggebruikers in uw stad 
de voorbije zes maanden. 

 

 het voorkomen ervan is de laatste zes maanden gestegen; 
 het voorkomen ervan is de laatste zes maanden gedaald; 
 het voorkomen ervan is de laatste zes maanden gelijk gebleven. 

 
 
STERFGEVALLEN 
 
Vraag 15 We zouden graag een overzicht hebben van de evolutie van sterfgevallen 

ten gevolge van het druggebruik in uw stad. 
 

Wat is uw perceptie van de evolutie van het aantal sterfgevallen ten 
gevolge van druggebruik in uw stad de voorbije zes maanden? 

 Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het aantal 
sterfgevallen ten gevolge van druggebruik in uw stad de voorbije zes maanden. 
 

 het aantal sterfgevallen is de laatste zes maanden gestegen; 
 het aantal sterfgevallen is de laatste zes maanden gedaald; 
 het aantal sterfgevallen is de laatste zes maanden gelijk gebleven. 
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II.2. Openbare orde overlast ten gevolge van drugs 
 

 

Wanneer er wordt gesproken van openbare overlast ten gevolge van drugs kan worden verwezen naar 
die gedragingen die gepleegd worden door druggebruikers en die, hoewel deze gedragingen geen inbreuk 
op de strafwet vormen, door burgers wordt ervaren als een verstoring van de openbare orde en die vaak 
mee aan de oorsprong liggen van onveiligheidsgevoelens. 
 

 
 
Vraag 16 We zouden graag een overzicht hebben van openbare orde overlast ten 

gevolgen van drugs in uw stad. 
 Bij de vragen rond openbare orde overlast ten gevolgen van drugs, gelieve rekening te houden met de 

hierboven vermelde omschrijving. 
 

a) Met welke vormen van openbare orde overlast ten gevolge van drugs 
bent u in contact gekomen in uw stad gedurende de laatste zes 
maanden? 

Gelieve hieronder (maximum) drie vormen van openbare orde overlast ten gevolge van drugs te noteren, 
waarmee u werd geconfronteerd in uw stad de voorbije zes maanden 

 

OVERLASTVORM 1…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
OVERLASTVORM 2…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
OVERLASTVORM 3…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 

 
 

b) Welke druggebruikers zijn volgens u de veroorzakers van deze vormen 
van openbare orde overlast ten gevolge van drugs, in uw stad 
gedurende de laatste zes maanden? 

Gelieve, per overlastvorm, te noteren wie volgens u de ‘veroorzakers’ zijn van deze vorm van overlast in uw 
stad de voorbije zes maanden. Gelieve de ‘veroorzakers’ te omschrijven aan de hand van ‘het belangrijkste 
gebruikte middel’ en aan te geven of het om recreatieve dan wel om problematische druggebruikers gaat. 

 

VEROORZAKERS OVERLASTVORM 1……………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
VEROORZAKERS OVERLASTVORM 2……………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
VEROORZAKERS OVERLASTVORM 3……………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

 
 
c) Wat zijn de buurten en/of plaatsen waar deze vormen van openbare 

orde overlast ten gevolge van drugs kan worden gesitueerd in uw stad 
gedurende de laatste zes maanden? 

Gelieve, per overlastvorm, te noteren wat de buurt of plaats is waar deze vorm van overlast voorkwam in uw 
stad de voorbije zes maanden 

 

BUURT EN/OF PLAATS OVERLASTVORM 1…………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
BUURT EN/OF PLAATS OVERLASTVORM 2…………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
BUURT EN/OF PLAATS OVERLASTVORM 3…………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
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d) Wat is uw perceptie van de evolutie van openbare orde overlast ten 
gevolge van drugs in uw stad de voorbije zes maanden? 

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van openbare 
orde overlast ten gevolge van drugs in uw stad de voorbije zes maanden. 
 

  openbare orde overlast is de laatste zes maanden gestegen; 
  openbare orde overlast is de laatste zes maanden gedaald; 
  openbare orde overlast is de laatste zes maanden gelijk gebleven. 
 
 
 

II.3. Criminele overlast ten gevolge van drugs 
 

 

Wanneer er wordt gesproken van criminele overlast ten gevolge van drugs kan worden verwezen naar die 
gedragingen gepleegd door druggebruikers en die een inbreuk op de strafwet inhouden.  
 

 
HANDEL/DEALEN ALS CRIMINELE OVERLAST 
 

Vraag 17 We zouden graag een overzicht hebben van het dealen van drugs als 
criminele overlast in uw stad. 

 
a) Wat zijn volgens u de vormen van dealen die het meest voorkomen in 

uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
Gelieve hieronder (maximum) drie vormen van dealen te noteren, waarmee u werd geconfronteerd in uw stad 
de voorbije zes maanden 

 

1° VORM VAN DEALEN …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
2° VORM VAN DEALEN …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
3° VORM VAN DEALEN ……………………………………………………..…... 
………………………………………………………………………….. 

 
 
b) Wat zijn de buurten en/of plaatsen waar het dealen van drugs vaak 

voorkomt in uw stad gedurende de laatste zes maanden? 
Gelieve, per vorm van dealen, te noteren wat de buurt of plaats is waar deze vorm van dealen voorkwam in uw 
stad de voorbije zes maanden 
 

BUURT EN/OF PLAATS 1° VORM VAN DEALEN……………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
BUURT EN/OF PLAATS 2° VORM VAN DEALEN……………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
BUURT EN/OF PLAATS 3° VORM VAN DEALEN……………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

 
 
c) Wat is uw perceptie van de evolutie van het dealen van drugs in uw 

stad de voorbije zes maanden? 
 Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het dealen 

van drugs  in uw stad de voorbije zes maanden. 
 

  het dealen van drugs is de laatste zes maanden gestegen; 
  het dealen van drugs is de laatste zes maand gedaald; 

 het dealen van drugs is de laatste zes maand gelijk gebleven. 
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VERWERVINGSCRIMINALITEIT ALS CRIMINELE OVERLAST 
 

Vraag 18 We zouden graag een overzicht hebben van de verwervingscriminaliteit 
ten gevolge van drugs in uw stad. 

  
d) Wat zijn volgens u de vormen van verwervingscriminaliteit ten 

gevolge van drugs, die het meest voorkomen in uw stad gedurende de 
laatste zes maanden? 

Gelieve hieronder (maximum) drie vormen van verwervingscriminaliteit te noteren, waarmee u werd 
geconfronteerd in uw stad de voorbije zes maanden. 

 

1° VORM VAN VERWERVINGSCRIMINALITEIT………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
2° VORM VAN VERWERVINGSCRIMINALITEIT………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
3° VORM VAN VERWERVINGSCRIMINALITEIT………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 
 
e) Wat zijn de buurten/plaatsen waar verwervingscriminaliteit ten 

gevolge van drugs vaak gepleegd wordt in uw stad gedurende de 
laatste zes maanden? 

Gelieve, per vorm van verwervingscriminaliteit, te noteren wat de buurt of plaats is waar deze vorm van 
verwervingscriminaliteit gepleegd werd in uw stad de voorbije zes maanden. 
 

BUURT EN/OF PLAATS 1° VORM VAN VERWERVINSCRIMINALITEIT………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
BUURT EN/OF PLAATS 2° VORM VAN VERWERVINSCRIMINALITEIT………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
BUURT EN/OF PLAATS 3° VORM VAN VERWERVINSCRIMINALITEIT…………………………… 
…………………………………………………………………………. 

 
f) Wat is uw perceptie van de evolutie van verwervingscriminaliteit ten 

gevolge van drugs in uw stad de voorbije zes maanden? 
 Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van 

verwervingscriminaliteit ten gevolge van drugs in uw stad de voorbije zes maanden. 
 

  de verwervingscriminaliteit ten gevolge van drugs  is de laatste zes  
maanden gestegen; 

  de verwervingscriminaliteit ten gevolge van drugs is de laatste zes  
maanden gedaald; 
 de verwervingscriminaliteit ten gevolge van drugs is de laatste zes  
maanden gelijk gebleven. 
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Thema III Acties tav het drugfenomeen 
 
III.1. Preventieve acties tav het drugfenomeen 
 
OVERZICHT VAN NIEUWE PREVENTIEVE ACTIES 
 
Vraag 19 Zijn er bij uw weten nieuwe preventieve acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de voorbije zes maanden? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 20 t.e.m. vraag 22) 
 NEE  u hoeft vraag 20 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar 

vraag 21 
 WEET NIET u hoeft vraag 20 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 21 

 
 
Vraag 20 Welke zijn deze nieuwe preventieve acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad de voorbije zes maanden? 
Gelieve voor de door u gekende nieuwe preventieve acties, gevoerd in de voorbije zes maanden in uw stad, de 
naam van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 
 
Naam Initiatiefnemer Doel Doelgroep 

    1. 
 
 
    2. 
 
 
    3. 
 
 

 
 
 
PERCEPTIE OVER ALLE PREVENTIEVE ACTIES 
 
Vraag 21 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde preventieve acties 

(zowel nieuwe preventieve acties -zoals bedoeld in vraag 20- als reeds 
bestaande acties) in uw stad de voorbije zes maanden? 

  
 HEEL TEVREDEN 
 EERDER TEVREDEN 
 NOCH TEVREDEN, NOCH ONTEVREDEN 
 EERDER ONTEVREDEN 
 HEEL ONTEVREDEN 

 
 
Vraag 22 Zou u in uw stad de preventieve acties anders aanpakken?  

Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 
 JA 
 NEE 

 

VERKLAAR 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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III.2. Hulpverlenende acties tav het drugfenomeen 
 
OVERZICHT VAN NIEUWE HULPVERLENENDE ACTIES 
 
Vraag 23 Zijn er bij u weten nieuwe hulpverlenende acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de voorbije zes maanden? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 24 t.e.m. vraag 26) 
 NEE  u hoeft vraag 24 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar 

vraag 25 
 WEET NIET u  hoeft vraag 24 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 25 

 
 
Vraag 24 Welke zijn deze nieuwe hulpverlenende acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad de voorbije zes maanden? 
Gelieve voor de door u gekende nieuwe hulpverlenende acties, gevoerd in de voorbije zes maanden in uw stad, 
de naam van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 
 
 
Naam Initiatiefnemer Doel Doelgroep 

    1. 
 
 
    2. 
 
 
    3. 
 
 

 
 
 

PERCEPTIE OVER ALLE HULPVERLENENDE ACTIES 
 
Vraag 25 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde hulpverlenende acties 

(zowel nieuwe acties -zoals bedoeld in vraag 24- als reeds bestaande 
acties) in uw stad de voorbije zes maanden? 

 
 HEEL TEVREDEN 
 EERDER TEVREDEN 
 NOCH TEVREDEN, NOCH ONTEVREDEN 
 EERDER ONTEVREDEN 
 HEEL ONTEVREDEN 

 
 
Vraag 26 Zou u in uw stad de hulpverlenende acties anders aanpakken? 
  Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 

 JA 
 NEE 

 

VERKLAAR 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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III.4. Politionele/justitiële acties tav het drugfenomeen 
 
OVERZICHT VAN NIEUWE POLITIONELE/JUSTITIËLE ACTIES 
 
Vraag 27 Zijn er bij uw weten nieuwe politionele/justitiële acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de voorbije zes maanden? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 28 t.e.m. vraag 30) 
 NEE  u hoeft vraag 28 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 29 

 WEET NIET u hoeft vraag 28 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 29 
 
 
Vraag 28 Welke zijn deze nieuwe politionele/justitiële acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad de voorbije zes maanden? 
Gelieve voor de door u gekende nieuwe politionele/justitiële acties, gevoerd in de voorbije zes maanden in uw 
stad, de naam van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 
 

   
Naam Initiatiefnemer Doel Doelgroep 

    1. 
 
 
    2. 
 
 
    3. 
 
 

 
 
 
PERCEPTIE OVER ALLE POLITIONELE/JUSTITIËLE ACTIES 
 
Vraag 29 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde politionele/justitiële 

acties (zowel nieuwe acties -zoals bedoeld in vraag 28- als reeds bestaande 
acties) in uw stad de voorbije zes maanden? 

 
 HEEL TEVREDEN 
 EERDER TEVREDEN 
 NOCH TEVREDEN, NOCH ONTEVREDEN 
 EERDER ONTEVREDEN 
 HEEL ONTEVREDEN 

 
 
Vraag 30 Zou u in uw stad de politionele/justitiële acties anders aanpakken? 

Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 
 

 JA 
 NEE 

 

VERKLAAR 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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III.4. Overleg en samenwerkingacties tav het drugfenomeen 
 
OVERZICHT VAN NIEUWE OVERLEG EN SAMENWERKINGSACTIES 
 
Vraag 31 Zijn er bij uw weten nieuwe overleg en samenwerkingsacties ten aanzien 

van het drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de voorbije zes 
maanden? 

 JA  vul de volgende vragen in (vraag 32 t.e.m. vraag 34) 
 NEE  u hoeft vraag 32 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 33 

 WEET NIET u hoeft vraag 32 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 33 
 
 
Vraag 32 Welke zijn deze nieuwe overleg en samenwerkingsacties ten aanzien van 

het drugfenomeen gevoerd in uw stad de voorbije zes maanden? 
Gelieve voor de door u gekende nieuwe overleg en samenwerkingsacties, gevoerd in de voorbije zes maanden in 
uw stad, de naam van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 
 
 
Naam Initiatiefnemer Doel Doelgroep 

    1. 
 
 
    2. 
 
 
    3. 
 
 

 
 
 
PERCEPTIE OVER ALLE OVERLEG EN SAMENWERKINGSACTIES 
 
Vraag 33 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde overleg en 

samenwerkingsacties (zowel nieuwe acties -zoals bedoeld in vraag 32- als 
reeds bestaande acties) in uw stad de voorbije zes maanden? 

 
 HEEL TEVREDEN 
 EERDER TEVREDEN 
 NOCH TEVREDEN, NOCH ONTEVREDEN 
 EERDER ONTEVREDEN 
 HEEL ONTEVREDEN 

 
 
Vraag 34 Zou u in uw stad de overleg en samenwerkingsacties anders aanpakken? 
  Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 

 JA 
 NEE 

 

VERKLAAR 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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BIJLAGE 4: Vragenlijst – Tweede afname  



MILD 
Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid 

 
 

IDENTIFICATIEGEGEVENS RESPONDENT/STAKEHOLDER 
 

Stad:………………………………………………………………………………………. 
 
Naam:……………………………………………………………………………………… 
 
Job/Functie:……………………………………………………………………………… 
 
  Aantal jaren ervaring in de job/functie:………………………………………………. 
 

 
 
 

VERTROUWDHEID MET/KENNIS OVER HET THEMA 
 

Gelieve per aangereikt thema u zelf een score te geven met betrekking tot de mate waarin u 
vertrouwd bent/kennis hebt met het thema. Deze score varieert van 1 tot 4 

 

Score 1 ‘weinig tot geen vertrouwdheid/kennis’ 
Score 2 ‘eerder weinig vertrouwdheid/kennis’ 
Score 3 ‘eerder grote vertrouwdheid/kennis’ 
Score 4 ‘zeer grote vertrouwdheid/kennis’ 

 

Thema I 1. Druggebruik in het algemeen   
  2. (Niet-)problematisch druggebruik  

  3. Poly-druggebruik    
 

Thema II 1.  Socio-demografische kenmerken  
  2. Evoluties in het profiel   
 

Thema III 1. Gevolgen voor volksgezondheid  
  2. Openbare orde overlast   
  3. Criminele overlast    
 

Thema IV 1. Preventieve acties    

  2. Hulpverlenende acties   
  3. Politionele/justitiële acties   

  4. Samenwerking en overlegacties  



WAAROM deze bevraging 
De vragenlijst die u hierna zal invullen past binnen het MILD onderzoek (Monitor Integraal Lokaal 
Drugbeleid), gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 
Universiteit Gent, onderzoeksgroep IRCP en de Universiteit van Luik, School voor Criminologie. 
De bedoeling van deze Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid is signalen te ontvangen waarmee de lokale 
overheid een beleid kan bijsturen of een project kan ontwikkelen om op die manier de maatschappelijke 
gevolgen van het drugfenomeen te beperken. De monitor moet toelaten de ernst van het drugfenomeen te 
detecteren en het beleid dat hierop invloed heeft te monitoren. 
 
De monitor bestaat uit drie delen: een stakeholder-bevraging, de inventarisering van de 
fenomeenindicatoren en de structurele indicatoren. Het eerste deel van de monitor bestaat uit het 
verzamelen van kwalitatieve gegevens over het drugfenomeen. In het tweede deel van de monitor worden 
statistische gegevens en cijfers uit registraties verzameld. Het derde deel van de monitor geeft zicht op het 
lokale beleidsniveau. 
 
Door het invullen van de vragenlijst wordt u vandaag actief betrokken bij het eerste deel van de monitor: 
de stakeholder-bevraging. Deze bevraging gebeurt aan de hand van de hierna volgende vragenlijst. Deze 
vragenlijst wordt voorgelegd aan actoren die nauw betrokken zijn bij het drugfenomeen. Deze stakeholders 
of sleutelfiguren hebben via hun werk, hun positie of vanuit persoonlijke ervaringen actuele kennis over het 
drugfenomeen. De doelstelling van deze bevraging is een periodiek overzicht te krijgen van tendensen in de 
evolutie van het drugfenomeen. 
 
WAT kunt u verwachten in de vragenlijst 
De vragenlijst is opgedeeld in 4 thema’s: (1) druggebruik, (2) profiel druggebruikers, (3) gevolgen van het 
drugfenomeen en (4) acties ten aanzien van het drugfenomeen. 
De vragenlijst bestaat uit zevenenveertig vragen en neemt ongeveer een half uur in beslag. 
Binnen deze vragenlijst wordt zoveel mogelijk gewerkt met een gesloten bevraging, wat het antwoorden 
vergemakkelijkt en de analyse van de gegevens ten goede komt.  
In de volgende paragraaf verneemt u een aantal basis ‘spelregels’ waarmee u rekening dient te houden bij 
het invullen van de vragenlijst. Naast deze basis ‘spelregels’ worden bij de aanvang van elk thema de 
aandachtspunten voor het invullen van dat specifieke onderdeel van de vragenlijst herhaald. 
 
HOE moet u deze vragenlijst opvatten/invullen 
In deze paragraaf worden een aantal aandachtspunten aangehaald, waar u als respondent van de 
vragenlijst rekening mee dient te houden. Gelieve deze aandachtspunten grondig door te nemen en als 
leidraad voor het invullen van de vragenlijst te hanteren. 
 

 

De vragenlijst peilt naar subjectieve informatie, perceptie op het drugfenomeen: 
 Het is niet de bedoeling dat u cijfergegevens of informatie afkomstig uit registratie 

consulteert om de vragenlijst in te vullen. 
 U vult de vragenlijst intuïtief in, zich baserend op uw ervaring met het drugfenomeen, 

uw kennis en bevindingen opgedaan in uw contacten met druggebruikers en/of de 
informatie die u hebt vernomen op overlegmomenten in het werkveld. 

De vragen hebben betrekking op het drugfenomeen in uw stad 
 dit is de stad die u op de eerste pagina hebt ingevuld bij de identificatiegegevens 

De vragenlijst bevraagt het drugfenomeen gedurende een vooraf bepaalde/aangegeven periode 
 1 mei 2005 tot 31 oktober 2005 

 

 
Verder geven we aan dat onder de term “druggebruiker” die personen moeten worden begrepen die een 
middel gebruiken zoals opgesomd onder vraag 1 (p.2) 
 
Tenslotte willen we nog vermelden dat de vragenlijst individueel dient te worden ingevuld. Hoewel we u als 
individuele respondent vragen uw naam te noteren, garanderen we u dat de door uw gegeven informatie 
strikt vertrouwelijk is en blijft: de gegevens zullen op geen enkel moment terug te koppelen zijn aan de 
auteur.  
 
Rest ons enkel nog u van harte te bedanken voor uw medewerking! 
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Thema I  Druggebruik  
 

 

De vragen in het eerste deel gaan over het eigenlijke druggebruik. In het tweede deel van deze vragenlijst wordt 
dit druggebruik gelinkt aan het profiel van de druggebruikers. 
De bedoeling van dit eerste thema is een overzicht krijgen van het druggebruik in uw stad. Daartoe wordt het 
druggebruik in het algemeen besproken, evenals het problematische en niet-problematische druggebruik en 
tenslotte ook het poly-druggebruik. 
 

 
I.1. Druggebruik in het algemeen 
 
 
Vraag 1 In het algemeen, hoe kan men, volgens u, het gebruik van de verschillende middelen 

evalueren in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 

Gelieve voor elk middel die omschrijving aan te kruisen die het best past bij uw bevinding 
over het niveau van druggebruik in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 NIVEAU VAN GEBRUIK 
 

MIDDEL NIET 

GEBRUIKT 

HEEL 

WEINIG 

GEBRUIKT 

WEINIG 

CEBRUIKT 
GEMIDDELD   

GEBRUIK     

VEEL 

GEBRUIKT 
HEEL VEEL 

GEBRUIKT 
GEEN 

MENING 

1. Alcohol        
2. Medicatie 

   (vb. barbituraten en benzo’s) 
       

3. Methadon        
4. Stimulantia 

(vb. amfetamines en speed) 
       

5. XTC        
6. Cocaïne 

(vb. ook crack) 
       

7. Cannabis        
8. Hallucinogenen 

(vb. LSD en paddo’s) 
       

9. Opiaten 
(vb. heroïne, opium, morfine) 

       

    10. Vluchtige snuifmiddelen 
(vb. lachgas, poppers en lijm) 

   

11. Ander (verduidelijk)        
………………………………………… 

12. Ander (verduidelijk) 

………………………………………… 
       

 
 
Vraag 2 In het algemeen, wat is uw perceptie van de evolutie van het aantal druggebruikers in 

uw stad gedurende de aangegeven periode?   

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het aantal 
druggebruikers in uw stad gedurende de aangegeven periode.   

 HET AANTAL DRUGGEBRUIKERS VAN HET 
MIDDEL… 

 

MIDDEL … IS 

GESTEGEN 
…IS 

GEDAALD 

… IS 

GELIJK 

GEBLEVEN 

GEEN 

MENING 

1. Alcohol     
2. Medicatie 

  (vb. barbituraten en benzo’s) 
    

3. Methadon     
4. Stimulantia 

(vb. amfetamines en speed) 
    

5. XTC     
6. Cocaïne 

(vb. ook crack) 
    

 2



 7. Cannabis    
8. Hallucinogenen 

(vb. LSD en paddo’s) 
    

   9. Opiaten 
(vb. heroïne, opium en 
morfine) 

 

10. Vluchtige snuifmiddelen 
(vb. lachgas, poppers en lijm) 

    

11. Ander (verduidelijk) 

………………………………………… 
    

12. Ander (verduidelijk) 

………………………………………… 
    

 
  
Vraag 3 In het algemeen, wat is uw perceptie van de evolutie van het gebruik per 

druggebruiker in uw stad gedurende de aangegeven periode?   

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het gebruik per 
druggebruiker  in uw stad gedurende de aangegeven periode.   

 HET GEBRUIK PER DRUGGEBRUIKER… 
 

MIDDEL 
… IS 

GESTEGEN 
…IS 

GEDAALD 

… IS 

GELIJK 

GEBLEVEN 

GEEN 

MENING 

1. Alcohol     
2. Medicatie 

  (vb. barbituraten en benzo’s) 
    

3. Methadon     
4. Stimulantia 

(vb. amfetamines en speed) 
    

5. XTC     
6. Cocaïne 

(vb. ook crack) 
    

7. Cannabis     
8. Hallucinogenen 

(vb. LSD en paddo’s) 
    

    9. Opiaten 
(vb. heroïne, opium en 
morfine) 

 10. Vluchtige snuifmiddelen 
(vb. lachgas, poppers en lijm) 

   

11. Ander (verduidelijk) 

………………………………………… 
    

12. Ander (verduidelijk) 

………………………………………… 
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I.2. Niet-problematisch druggebruik en problematisch druggebruik 
 

 

In deze alinea benaderen we het onderscheid dat vaak wordt gemaakt tussen niet-problematisch druggebruik en 
problematisch druggebruik. De Federale Beleidsnota Drugs verduidelijkt wat onder problematisch gebruik moet 
worden verstaan.  
Het gaat om een “gebruikspatroon dat men niet meer onder controle heeft, wat tot uiting komt in bijvoorbeeld 
drugafhankelijkheid, druggerelateerde criminaliteit,…”. Verder stelt dit beleidsdocument dat “een volgehouden 
persoonlijk gebruik niet noodzakelijk problematisch is”. 
 

 
Vraag 4 In het kader van niet-problematisch druggebruik, hoe kan men, volgens u, het 

gebruik van de verschillende middelen evalueren in uw stad gedurende de 
aangegeven periode? 

 

Gelieve voor elk middel die omschrijving aan te kruisen die het best past bij uw bevinding over het niveau van druggebruik 
in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 NIVEAU VAN GEBRUIK 
 

MIDDEL NIET 

GEBRUIKT 

HEEL 

WEINIG 

GEBRUIKT 

WEINIG 

CEBRUIKT 
GEMIDDEL

D GEBRUIK 
VEEL 

GEBRUIKT 
HEEL VEEL 

GEBRUIKT 
GEEN 

MENING 

1. Alcohol        
2. Medicatie 

  (vb. barbituraten en benzo’s) 
       

3. Methadon        
4. Stimulantia 

(vb. amfetamines en speed) 
       

5. XTC        
6. Cocaïne 

(vb. ook crack) 
       

7. Cannabis        
8. Hallucinogenen 

(vb. LSD en paddo’s) 
       

9. Opiaten 
(vb. heroïne, opium, morfine) 

       

     10. Vluchtige snuifmiddelen 
(vb. lachgas, poppers en lijm) 

  

11. Ander (verduidelijk) 

………………………………………… 
       

12. Ander (verduidelijk) 

………………………………………… 
       

 
 
 
Vraag 5 In het kader van problematisch druggebruik, hoe kan men, volgens u, het gebruik 

van de verschillende middelen evalueren in uw stad gedurende de aangegeven 
periode? 

 

Gelieve voor elk middel die omschrijving aan te kruisen die het best past bij uw bevinding over het niveau van druggebruik in uw 
stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 NIVEAU VAN GEBRUIK 
 

MIDDEL NIET 

GEBRUIKT 

HEEL 

WEINIG 

GEBRUIKT 

WEINIG 

CEBRUIKT 
GEMIDDEL

D GEBRUIK 
VEEL 

GEBRUIKT 
HEEL VEEL 

GEBRUIKT 
GEEN 

MENING 

1. Alcohol        
2. Medicatie 

  (vb. barbituraten en benzo’s) 
       

3. Methadon        
4. Stimulantia 

(vb. amfetamines en speed) 
       

5. XTC        
6. Cocaïne 

(vb. ook crack) 
       

7. Cannabis        
8. Hallucinogenen 

(vb. LSD en paddo’s) 
       

9. Opiaten        
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(vb. heroïne, opium, morfine) 
    10. Vluchtige snuifmiddelen 

(vb. lachgas, poppers en lijm) 
   

11. Ander (verduidelijk) 

………………………………………… 
       

12. Ander (verduidelijk) 

………………………………………… 
       

 
 
Vraag 6 Wat is uw perceptie van de evolutie van het aantal druggebruikers, volgens het type 

van gebruik, in uw stad gedurende de aangegeven periode?   

Gelieve, voor elk type gebruik, die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van 
het aantal druggebruikers in uw stad gedurende de aangegeven periode. 
 

 HET AANTAL DRUGGEBRUIKERS … 

TYPE DRUGGEBRUIK … IS 

GESTEGEN 
…IS 

GEDAALD 

… IS 

GELIJK 

GEBLEVEN 

GEEN 

MENING 

In het kader van niet-
problematisch gebruik 

    1. 

    2. In het kader van 
problematisch gebruik 

 
 
Vraag 7 Wat is uw perceptie van de evolutie van het gebruik per druggebruikers, volgens het 

type van gebruik, in uw stad gedurende de aangegeven periode?   

Gelieve, voor elk type gebruik, die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van 
het gebruik per druggebruiker in uw stad gedurende de aangegeven periode. 
 

 HET GEBRUIK PER DRUGGEBRUIKERS … 

TYPE DRUGGEBRUIK … IS 

GESTEGEN 
…IS 

GEDAALD 

… IS 

GELIJK 

GEBLEVEN 

GEEN 

MENING 

1. In het kader van niet-
problematisch gebruik 

    

2. In het kader van 
problematisch gebruik 

    

 
 
 
I.3. Poly-druggebruik 
 
Vraag 8 In het kader van poly-druggebruik, hoe kan men, volgens u, het gebruik van de 

verschillende combinaties middelen evalueren in uw stad gedurende de aangegeven 
periode? 

 

Gelieve voor elke combinatie van middelen die omschrijving aan te kruisen die het best past bij uw bevinding over het 
niveau van druggebruik in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 DEZE COMBINATIE VAN MIDDELEN WORDT… 

COMBINATIES VAN  
MIDDELEN 

NIET 

GEBRUIKT 

HEEL 

WEINIG 

GEBRUIKT 

WEINIG 

CEBRUIKT 
GEMIDDEL

D GEBRUIK 
VEEL 

GEBRUIKT 
HEEL VEEL 

GEBRUIKT 
GEEN 

MENING 

1. Heroïne & methadon        
2. Heroïne & medicatie         
3. Heroïne & cocaïne        
4. Cannabis & stimulantia        
5. Cannabis & alcohol        
6. Cocaïne & alcohol        

 Cocaïne & stimulantia  7.      
8. Ander (verduidelijk) 

……………………………………………… 
       

9. Ander (verduidelijk) 

……………………………………………… 
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Vraag 9 Wat is uw perceptie van de evolutie van het aantal poly-druggebruikers in uw stad 
gedurende de aangegeven periode?   

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het aantal poly-druggebruikers in 
uw stad gedurende de aangegeven periode. 

  

 HET AANTAL DRUGGEBRUIKERS VAN DE 
COMBINATIE… 

 

COMBINATIES VAN  
MIDDELEN 

… IS 

GESTEGEN 
…IS 

GEDAALD 

… IS 

GELIJK 

GEBLEVEN 

GEEN 

MENING 

1. Heroïne & methadon     
2. Heroïne & medicatie      
3. Heroïne & cocaïne     
4. Cannabis & stimulantia     
5.     Cannabis & alcohol 

 Cocaïne & alcohol  6.   
7. Cocaïne & stimulantia     
8. Ander (verduidelijk) 

……………………………………………… 
    

9. Ander (verduidelijk) 

……………………………………………… 
    

 
 

Vraag 10 Wat is uw perceptie van de evolutie van het gebruik per poly-druggebruikers in uw 
stad gedurende de aangegeven periode?   

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het gebruik per poly-
druggebruikers in uw stad gedurende de aangegeven periode.   

 HET GEBRUIK PER POLY-DRUGGEBRUIKERS VAN 
DE COMBINATIE… 

 

COMBINATIES VAN  
MIDDELEN 

… IS 

GESTEGEN 
…IS 

GEDAALD 

… IS 

GELIJK 

GEBLEVEN 

GEEN 

MENING 

1. Heroïne & methadon     
2. Heroïne & medicatie      
3. Heroïne & cocaïne     
4. Cannabis & stimulantia     
5.     Cannabis & alcohol 

 Cocaïne & alcohol  6.   
7. Cocaïne & stimulantia     
8. Ander (verduidelijk) 

……………………………………………… 
    

9. Ander (verduidelijk) 

……………………………………………… 
    

 
 
Vraag 11 Wat is volgens u de verhouding tussen poly-druggebruik en het gebruik van één 

enkel middel, volgens het type van druggebruik, in uw stad gedurende de 
aangegeven periode?   

Gelieve bij de twee types druggebruikers de verhouding poly-druggebruik en enkelvoudig druggebruik in procenten uit te 
drukken voor uw stad gedurende de aangegeven periode. 
 

VERHOUDING POLY-DRUGGEBRUIK  
AANDEEL 

POLY-
DRUGGEBRUIK 

AANDEEL   
GEEN 

MENING 
TYPE DRUGGEBRUIK TOTAAL EEN MIDDEL 

GEBRUIK 
   1. In het kader van niet-

problematisch gebruik ………% ………% 100%  

2. In het kader van 
problematisch gebruik 

 

………% 
 

………% 
 

100%  
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Thema II  Profiel van druggebruikers 
 
 

Het profiel van druggebruikers wordt bevraagd via ‘algemene socio-demografische kenmerken’ enerzijds en ‘evoluties in 
het profiel van druggebruikers’ anderzijds. De bevraging van de socio-demografische kenmerken heeft tot doel om een 
profiel te schetsen van die druggebruikers waarmee u dagdagelijks in contact komt. Hierbij wordt u gevraagd om 
uitspraken te doen over de leeftijd, het geslacht en de nationaliteit van de meerderheid van druggebruikers waarmee u in 
contact komt. 
 

Bij de bevraging naar ‘evoluties in het profiel van druggebruikers’ wordt gepeild naar verschuivingen bij de bestaande 
groep van druggebruikers en daarnaast ook naar nieuwe opgedoken groepen van druggebruikers. 
 

Bij de opmaak van dit profiel wordt telkens het onderscheid gemaakt tussen niet-problematisch enerzijds en 
problematisch druggebruik anderzijds. 
 

 
 
II.1. Algemene socio-demografische kenmerken 
 
Vraag 12 Wat is de leeftijdscategorie waartoe de meeste druggebruikers behoren waarmee u 

in contact kwam in uw stad gedurende aangegeven periode? 
 

Gelieve bij de twee types druggebruikers (in het kader van niet-problematisch en in het kader van problematisch 
druggebruik) aan te kruisen in welke leeftijdscategorie een meerderheid van deze gebruikers, waarmee u in contact kwam 
in uw stad gedurende de aangegeven periode, terug te vinden zijn.  

 

 LEEFTIJDSCATEGORIE  
 

TYPE DRUGGEBRUIKERS 
 

<18 jaar 
     

35-39 
jaar 

 
18-19 
jaar 

20-24 
jaar 

25-29 
jaar 

30-34 
jaar 

>40 jaar 

 

GEEN 

MENING 
1. Druggebruikers in het kader van 

niet-problematisch gebruik 
        

2. Druggebruikers in het kader van 
problematisch gebruik 

        

 
 
 
Vraag 13 Wat is de verdeling naar het geslacht van de druggebruikers waarmee u in 

contact kwam in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 

Gelieve bij de twee types druggebruikers (in het kader van niet-problematisch en in het kader van problematisch 
druggebruik) de verdeling naar geslacht in procenten uit te drukken van de gebruikers waarmee u in contact kwam 
in uw stad gedurende de aangegeven periode. 
 

GESLACHT  
 

TYPE DRUGGEBRUIKERS MANNEN VROUWEN TOTAAL GEEN 

MENING 
1. Druggebruikers in het kader van 

niet-problematisch gebruik 

 

………% 
 

………% 
 

100%  

2. Druggebruikers in het kader van 
problematisch gebruik 

 

………% 
 

………% 
 

100%  

 
 
 
Vraag 14 Wat is de verdeling naar nationaliteit van druggebruikers waarmee u in contact 

kwam in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 

Gelieve bij de twee types druggebruikers (in het kader van niet-problematisch en in het kader van problematisch 
druggebruik) de verdeling naar nationaliteit in procenten uit te drukken van de gebruikers waarmee u in contact 

ende de aangegeven periode. kwam in uw stad gedur
   

NATIONALITEIT  
 

TYPE DRUGGEBRUIKERS GEEN 

MENING BELGEN NIET-BELGEN TOTAAL 

  

………% 
 

………% 
 1. Druggebruikers in het kader van 

niet-problematisch gebruik 
100% 

  

………% 
 

………% 
 2. Druggebruikers in het kader van 

problematisch gebruik 
100% 
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II.2. Evoluties in het profiel van druggebruikers 
 
Vraag 15 Wat zijn de veranderingen die u waargenomen hebt binnen de bestaande en reeds 

gekende groepen van druggebruikers waarmee u in contact komt in uw stad 
gedurende de aangegeven periode? 

 

Indien er gedurende de aangegeven periode in uw stad verschuivingen zijn gebeurd bij de bestaande/gekende 
druggebruikers, gelieve deze hieronder te beschrijven. Deze verschuivingen kunnen zich situeren op het gebied van 
algemene socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, nationaliteit) maar ook op het gebied van de verschillende 
levensgebieden (vb. inkomen, opleiding, arbeid, wonen,…). Gelieve ook aan te geven of het gaat om druggebruikers in 
het kader van niet-problematisch dan wel problematisch druggebruik. 

 
 Druggebruikers in het kader van niet-problematisch gebruik 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Druggebruikers in het kader van problematisch gebruik 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

Vraag 16 Wat zijn de nieuw opgedoken groepen van druggebruikers waarmee u in contact 
kwam in uw stad gedurende de aangegeven periode? 

 

Indien u gedurende de aangegeven periode in aanraking bent gekomen met nieuwe groepen van druggebruikers, gelieve 
deze ‘nieuwe groepen’ hieronder te beschrijven. Gelieve ook aan te geven of het gaat om druggebruikers in het kader van 
niet-problematisch dan wel problematisch druggebruik. 

 

 Druggebruikers in het kader van niet-problematisch gebruik 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Druggebruikers in het kader van problematisch gebruik 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Thema III  Gevolgen van het drugfenomeen 
 
III.1. Gevolgen voor volksgezondheid 
 
Vraag 17 a) Wat is uw perceptie van de evolutie van het voorkomen van HIV-besmettingen bij 

druggebruikers in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het voorkomen van HIV 
besmettingen bij druggebruikers in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 het voorkomen ervan is in de aangegeven periode gestegen 
 het voorkomen ervan is in de aangegeven periode gedaald 
 het voorkomen ervan is in de aangegeven periode gelijk gebleven 
 geen mening 

 
b) Wat is uw perceptie van de evolutie van het voorkomen van 
hepatitisbesmettingen bij druggebruikers in uw stad gedurende de aangegeven 
periode? 

 

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het voorkomen van 
hepatitis besmettingen bij druggebruikers in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 het voorkomen ervan is in de aangegeven periode gestegen 
 het voorkomen ervan is in de aangegeven periode gedaald 
 het voorkomen ervan is in de aangegeven periode gelijk gebleven 
 geen mening 

 
 
Vraag 18 Wat is uw perceptie van de evolutie van het aantal sterfgevallen ten gevolge van 

druggebruik in uw stad gedurende de aangegeven periode?   

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van het aantal sterfgevallen 
ten gevolge van druggebruik in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 het aantal sterfgevallen is in de aangegeven periode gestegen 
 het aantal sterfgevallen is in de aangegeven periode gedaald 
 het aantal sterfgevallen is in de aangegeven periode gelijk gebleven 
 geen mening 

 
 
Vraag 19    Zijn er nog andere opvallende evoluties in verband met volksgezondheid in uw stad           
                          gedurende de aangegeven periode?   
                   Open laten indien niet van toepassing voor de aangegeven periode. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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In de volgende alinea’s willen we het met u hebben over de eventuele vormen van overlast ten gevolge van 
drugs. Hierbij worden twee vormen onderscheiden: openbare orde overlast ten gevolge van drugs en criminele 
overlast ten gevolge van drugs. 
 

Wanneer er wordt gesproken van openbare overlast ten gevolge van drugs kan worden verwezen naar die 
gedragingen die gepleegd worden door druggebruikers en die, hoewel deze gedragingen geen inbreuk op de 
strafwet vormen, door burgers wordt ervaren als een verstoring van de openbare orde en die vaak mee aan de 
oorsprong liggen van onveiligheidsgevoelens. 
 

Wanneer er wordt gesproken van criminele overlast ten gevolge van drugs kan worden verwezen naar die 
gedragingen gepleegd door druggebruikers en die een inbreuk op de strafwet inhouden.  
 

 
III.2. Verstoring van de levenskwaliteit: openbare orde overlast ten 

gevolge van drugs 
 
Vraag 20 Overeenkomstig de lijst met vormen van openbare orde overlast die hieronder is 

weergegeven, wat is volgens u de frequentie van voorkomen van elk van deze vorm 
in uw stad gedurende de gegeven periode? 
 

Gelieve voor elke vorm van openbare orde overlast die omschrijving aan te kruisen die het best past bij uw bevinding over 
de frequentie van voorkomen van die vorm in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 FREQUENTIE VAN VOORKOMEN 

VORMEN VAN 
OPENBARE ORDE OVERLAST 

HEEL 

VAAK 
REGEL-
MATIG  SOMS ZELDEN NOOIT GEEN 

MENING 

Samenscholing van druggebruikers op openbare 
plaatsen 

      1. 

Ruziemakende en schreeuwende druggebruikers op 
straat 

      2. 

Op straat hinderlijk worden aangesproken of 
aangeraakt door druggebruikers 

      3. 

Zwerfspuiten achtergelaten door druggebruikers op 
openbare plaatsen 

      4. 

Glasscherven en andere vervuiling op openbare plaatsen       5. 

Op straat zelf drugs aangeboden krijgen       6. 

7. Overlast door drugtoerisme       

8.  Openlijk gebruik van drugs op straat       

9. Onder invloed van drugs rondlopen op straat / openbare 
dronkenschap 

      

10. Geluidsoverlast van panden en/of gebouwen waar drugs 
worden verkocht (dealpanden) 

      

11. Rondhangen van druggebruikers bij scholen (of in 
bepaalde buurt) 

      

12. Ander (verduidelijk) 

……………………………………………………………………………………… 
      

13. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………….. 
      

 
 

 10



Vraag 21 Kunt u voor die vormen van openbare orde overlast, waarbij u bij vraag 20 een 
andere frequentie dan ‘nooit’ hebt aangekruist, het tijdstip aanduiden waarop deze 
voornamelijk plaatsvinden, in uw stad, gedurende de aangegeven periode ? 

 

Gelieve voor elke vorm van openbare orde overlast die omschrijving aan te kruisen die het best past bij uw bevinding over 
het tijdstip gedurende een dag waarop de overlast voorvalt in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 TIJDSTIP VAN VOORKOMEN 

VORMEN VAN 
OPENBARE ORDE OVERLAST 

‘S 
MORGENS 

OVER DE 
MIDDAG 

IN DE  
NAMIDDAG 

‘S 
AVONDS ‘S NACHTS 

 
GANSE 
DAG 

GEEN 
MENING 

1. Samenscholing van druggebruikers op openbare 
plaatsen 

       

2. Ruziemakende en schreeuwende druggebruikers op 
straat 

       

3. Op straat hinderlijk worden aangesproken of 
aangeraakt door druggebruikers 

       

4. Zwerfspuiten achtergelaten door druggebruikers op 
openbare plaatsen  

       

5. Glasscherven en andere vervuiling op openbare 
plaatsen 

       

6. Op straat zelf drugs aangeboden krijgen        

7. Overlast door drugtoerisme        

8.  Openlijk gebruik van drugs op straat        

9. Onder invloed van drugs rondlopen op straat / 
openbare dronkenschap 

       

10. Geluidsoverlast van panden en/of gebouwen waar 
drugs worden verkocht (dealpanden) 

       

11. Rondhangen van druggebruikers bij scholen (of in 
bepaalde buurt) 

       

12. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 

       

13. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 
       

 
 
Vraag 22 Kunt u voor die vormen van openbare orde overlast, waarbij u bij vraag 20 een 

andere frequentie dan ‘nooit’ hebt aangekruist, het moment in de week aanduiden 
waarop deze voornamelijk plaatsvinden, in uw stad, gedurende de aangegeven 
periode ? 

 

Gelieve voor elke vorm van openbare orde overlast die omschrijving aan te kruisen die het best past bij uw bevinding over het 
moment in de week waarop de overlast voorvalt in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 MOMENT IN DE WEEK 

VORMEN VAN 
OPENBARE ORDE OVERLAST 

TIJDENS  
DE WEEK 

TIJDENS HET 

WEEKEND 
GEEN ONDERSCHEID 

TSS WEEK / WEEKEND 
GEEN 

MENING 

1. Samenscholing van druggebruikers op openbare 
plaatsen 

    

2. Ruziemakende en schreeuwende druggebruikers op 
straat 

    

3. Op straat hinderlijk worden aangesproken of 
aangeraakt door druggebruikers 

    

4. Zwerfspuiten achtergelaten door druggebruikers op 
openbare plaatsen 

    

5. Glasscherven en andere vervuiling op openbare plaatsen     

6. Op straat zelf drugs aangeboden krijgen     

7. Overlast door drugtoerisme     

8.  Openlijk gebruik van drugs op straat     

9. Onder invloed van drugs rondlopen op straat / openbare 
dronkenschap 

    

10. Geluidsoverlast van panden en/of gebouwen waar drugs 
worden verkocht (dealpanden) 
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11. Rondhangen van druggebruikers bij scholen (of in 
bepaalde buurt) 

    

12. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 
    

13. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 
    

 
 
Vraag 23 Wat is uw perceptie van de evolutie van het voorkomen van openbare orde overlast 

in uw stad gedurende de aangegeven periode?   

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van openbare orde overlast 
in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 
HET VOORKOMEN VAN OPENBARE ORDE 

OVERLAST… 
VORMEN VAN 

OPENBARE ORDE OVERLAST 
…IS 

GESTEGEN 
….IS 

GEDAALD 
… IS GELIJK 

GEBLEVEN 
GEEN 

MENING 

1. Samenscholing van druggebruikers op openbare 
plaatsen 

    

2. Ruziemakende en schreeuwende druggebruikers op 
straat 

    

3. Op straat hinderlijk worden aangesproken of 
aangeraakt door druggebruikers 

    

4. Zwerfspuiten achtergelaten door druggebruikers op 
openbare plaatsen 

    

5. Glasscherven en andere vervuiling op openbare 
plaatsen 

    

6. Op straat zelf drugs aangeboden krijgen     

7. Overlast door drugtoerisme     

8.  Openlijk gebruik van drugs op straat     

9. Onder invloed van drugs rondlopen op straat / 
openbare dronkenschap 

    

10. Geluidsoverlast van panden en/of gebouwen waar 
drugs worden verkocht (dealpanden) 

    

11. Rondhangen van druggebruikers bij scholen (of in 
bepaalde buurt) 

    

12. Ander (verduidelijk)     
…………………………………………………………………………………… 

13. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 
    

 
 
Vraag 24 Zijn er nog andere zaken die in verband met de aangekruiste vormen van openbare 

orde overlast bij vraag 20 kunnen worden vermeld? 
 Open laten indien niet van toepassing. 
 
 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Vraag 25     Kunt u, dankzij het stadsplan dat u ontvangen heeft met de vragenlijst, voor elke 
druggerelateerde openbare orde overlast vermeld in deze lijst, op de kaart noteren 
waar deze voornamelijk plaatsvinden ?  
Gelieve aan te duiden op de kaart waar deze overlast het vaakst voorkomt (maximum één plaats mogelijk per overlast), 
en daarbij het cijfer van openbare orde overlast vermelden dat voor deze staat in de lijst. 

 

1. Samenscholing van druggebruikers op openbare plaatsen 

2. Ruziemakende en schreeuwende druggebruikers op straat 

3. Op straat hinderlijk worden aangesproken of aangeraakt door druggebruikers 

4. Zwerfspuiten achtergelaten door druggebruikers op openbare plaatsen 

5. Glasscherven en andere vervuiling op openbare plaatsen 

6. Op straat zelf drugs aangeboden krijgen 

7. Overlast door drugtoerisme 

8.  Openlijk gebruik van drugs op straat 

9. Onder invloed van drugs rondlopen op straat / openbare dronkenschap 

10. Geluidsoverlast van panden en/of gebouwen waar drugs worden verkocht (dealpanden) 

11. Rondhangen van druggebruikers bij scholen (of in bepaalde buurt) 

12. Ander (verduidelijk)   …………………………………………………………………………………… 
13. Ander (verduidelijk)   …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13



 
III.3. Verstoring van de levenskwaliteit: criminele overlast ten gevolge van 

drugs 
 
Vraag 26 Overeenkomstig de lijst met vormen van criminele overlast die hieronder is 

weergegeven, wat is volgens u de frequentie van voorkomen van elk van deze vorm 
in uw stad gedurende de gegeven periode? 
 

Gelieve voor elke vorm van criminele overlast die omschrijving aan te kruisen die het best past bij uw bevinding over de 
frequentie van voorkomen van die vorm in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 FREQUENTIE VAN VOORKOMEN 

VORMEN VAN 
CRIMINELE OVERLAST 

HEEL 

VAAK 
REGEL-
MATIG  SOMS ZELDEN NOOIT GEEN 

MENING 

Dealen op straat of andere openbare plaatsen       1. 

Dealen in uitgangsbuurt en dealen op fuiven, op café of 
in dancings 

      2. 

Dealen op niet-openbare plaatsen (privé-adressen)       3. 

4. Dealpanden       

Diefstal uit/vandalisme aan vervoersmiddelen       5. 

6. Diefstal van vervoersmiddelen       

Inbraak in woningen/andere gebouwen       7. 

8. Vandalisme/graffiti aan privé-woningen       

9.  Overval/gewelddadige diefstal       

10. Vechtpartijen op straat        

11. Winkeldiefstal       

12. Steaming       

13. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 
      

14. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 
      

 
Vraag 27 Kunt u voor die vormen van criminele overlast, waarbij u bij vraag 26 een andere 

frequentie dan ‘nooit’ hebt aangekruist, het tijdstip aanduiden waarop deze 
voornamelijk plaatsvinden, in uw stad, gedurende de aangegeven periode ? 

 

Gelieve voor elke vorm van criminele overlast die omschrijving aan te kruisen die het best past bij uw bevinding over het 
tijdstip gedurende een dag waarop de overlast voorvalt in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 TIJDSTIP VAN VOORKOMEN 

VORMEN VAN 
CRIMINELE OVERLAST 

‘S 
MORGENS 

OVER DE 
MIDDAG 

IN DE  
NAMIDDAG 

‘S 
AVONDS 

‘S NACHTS 
 
GANSE 
DAG 

GEEN 
MENING 

1. Dealen op straat of andere openbare plaatsen        

2. Dealen in uitgangsbuurt en dealen op fuiven, op café 
of in dancings 

       

3. Dealen op niet-openbare plaatsen (privé-adressen)        

4. Dealpanden        

5. Diefstal uit/vandalisme aan vervoersmiddelen        

6. Diefstal van vervoersmiddelen        

7. Inbraak in woningen/andere gebouwen        

8. Vandalisme/graffiti aan privé-woningen        

9.  Overval/gewelddadige diefstal        

10. Vechtpartijen op straat         

11. Winkeldiefstal        
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12. Steaming        

13. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 
       

14. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 
       

 
 
Vraag 28 Kunt u voor die vormen van openbare orde overlast, waarbij u bij vraag 26 een 

andere frequentie dan ‘nooit’ hebt aangekruist, het moment in de week aanduiden 
waarop deze voornamelijk plaatsvinden, in uw stad, gedurende de aangegeven 
periode ? 

 

Gelieve voor elke vorm van criminele overlast die omschrijving aan te kruisen die het best past bij uw bevinding over het 
moment in de week waarop de overlast voorvalt in uw stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 MOMENT IN DE WEEK 

VORMEN VAN 
CRIMINELE OVERLAST 

TIJDENS  
DE WEEK 

TIJDENS  

WEEKEND 
GEEN ONDERSCHEID TSS 

WEEK / WEEKEND 
GEEN 

MENING 

1. Dealen op straat of andere openbare plaatsen     

2. Dealen in uitgangsbuurt en dealen op fuiven, op café of in dancings     

3. Dealen op niet-openbare plaatsen (privé-adressen)     

4. Dealpanden     

5. Diefstal uit/vandalisme aan vervoersmiddelen     

6. Diefstal van vervoersmiddelen     

7. Inbraak in woningen/andere gebouwen     

8. Vandalisme/graffiti aan privé-woningen     

9.  Overval/gewelddadige diefstal     

10. Vechtpartijen op straat      

11. Winkeldiefstal     

12. Steaming     

13. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 
    

14. Ander (verduidelijk) 

…………………………………………………………………………………… 
    

 
 
Vraag 29 Wat is uw perceptie van de evolutie van het voorkomen van criminele overlast in uw 

 gedurende de aangegeven periode? stad   

Gelieve die omschrijving aan te kruisen die het best aansluit bij uw bevinding over de evolutie van criminele overlast in uw 
stad gedurende de aangegeven periode. 

 

 HET VOORKOMEN VAN CRIMINELE OVERLAST… 

VORMEN VAN 
CRIMINELE OVERLAST 

…IS 

GESTEGEN 
….IS 

GEDAALD 
… IS GELIJK 

GEBLEVEN GEEN MENING 

1. Dealen op straat of andere openbare plaatsen     

2. Dealen in uitgangsbuurt en dealen op fuiven, op café of in dancings     

3. Dealen op niet-openbare plaatsen (privé-adressen)     

4. Dealpanden     

5. Diefstal uit/vandalisme aan vervoersmiddelen     

6. Diefstal van vervoersmiddelen     

7. Inbraak in woningen/andere gebouwen     

8. Vandalisme/graffiti aan privé-woningen     

9.  Overval/gewelddadige diefstal     

10. Vechtpartijen op straat      
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11. Winkeldiefstal     

12. Steaming     

13. Ander (verduidelijk)     
………………………………………………………………………………………………………… 

14. Ander (verduidelijk)     
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Vraag 30 Zijn er nog andere zaken die in verband met de aangekruiste vormen van criminele 

overlast bij vraag 25 kunnen worden vermeld? 
        Bvb: specifieke kenmerken van dealers. Open laten indien niet van toepassing.  

        
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Vraag 31    Kunt u, dankzij het stadsplan dat u ontvangen heeft met de vragenlijst, voor elke 

druggerelateerde  criminele overlast vermeld in deze lijst, op de kaart noteren waar 
deze voornamelijk plaatsvinden?  
Gelieve aan te duiden op de kaart waar deze overlast het vaakst voorkomt (maximum één plaats mogelijk per 
overlast), en daarbij het cijfer van criminele overlast vermelden dat voor deze staat in de lijst. 

 
1. Dealen op straat of andere openbare plaatsen 

2. Dealen in uitgangsbuurt en dealen op fuiven, op café of in dancings 

3. Dealen op niet-openbare plaatsen (privé-adressen) 

4. Dealpanden 

5. Diefstal uit/vandalisme aan vervoersmiddelen 

6. Diefstal van vervoersmiddelen 

7. Inbraak in woningen/andere gebouwen 

8. Vandalisme/graffiti aan privé-woningen 

9.  Overval/gewelddadige diefstal 

10. Vechtpartijen op straat  

11. Winkeldiefstal 

12. Steaming 

13. Ander (verduidelijk)…………………………………………………………………………………… 
14. Ander (verduidelijk)…………………………………………………………………………………… 
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Thema IV  Acties t.a.v. het drugfenomeen 
 
IV.1. Preventieve acties t.a.v. het drugfenomeen 
 
OVERZICHT VAN NIEUWE PREVENTIEVE ACTIES 
 
Vraag 32 Zijn er bij uw weten nieuwe preventieve acties ten aanzien van het drugfenomeen 

gevoerd in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 33 t.e.m. vraag 35) 
 NEE u hoeft vraag 33 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 34 
 WEET NIET u hoeft vraag 33 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 34 

 
 
Vraag 33 Welke zijn deze nieuwe preventieve acties ten aanzien van het drugfenomeen 

gevoerd in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 

Gelieve voor de door u gekende nieuwe preventieve acties, gevoerd gedurende de aangegeven periode in uw stad, 
de naam van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 
 
Naam Initiatiefnemer Doel Doelgroep 

1.     
 
 
 

2.     
 
 
 

3.     
 
 
 

 
 
PERCEPTIE OVER ALLE PREVENTIEVE ACTIES 
 
Vraag 34 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde preventieve acties (zowel nieuwe 

preventieve acties -zoals bedoeld in vraag 33- als reeds bestaande acties) in uw stad 
gedurende de aangegeven periode? 

  
 HEEL TEVREDEN 
 EERDER TEVREDEN 
 NOCH TEVREDEN, NOCH ONTEVREDEN 
 EERDER ONTEVREDEN 
 HEEL ONTEVREDEN 

 
 
Vraag 35 Zou u in uw stad de preventieve acties anders aanpakken?  

 

Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 
  JA 
  NEE 

 
VERKLAAR 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
............................................................................................................
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IV.2. Hulpverlenende acties t.a.v. het drugfenomeen 
 
OVERZICHT VAN NIEUWE HULPVERLENENDE ACTIES 
 
Vraag 36 Zijn er bij u weten nieuwe hulpverlenende acties ten aanzien van het drugfenomeen 

gevoerd in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 37 t.e.m. vraag 39) 
 NEE u hoeft vraag 37 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 38 
 WEET NIET u  hoeft vraag 37 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 38 

 
 
Vraag 37 Welke zijn deze nieuwe hulpverlenende acties ten aanzien van het drugfenomeen 

gevoerd in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 

Gelieve voor de door u gekende nieuwe hulpverlenende acties, gevoerd gedurende de aangegeven periode in uw stad, 
de naam van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 

 
Naam Initiatiefnemer Doel Doelgroep 

1.     
 
 
 

2.     
 
 
 

3.     
 
 
 

 
 

PERCEPTIE OVER ALLE HULPVERLENENDE ACTIES 
 
Vraag 38 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde hulpverlenende acties (zowel 

nieuwe acties -zoals bedoeld in vraag 37- als reeds bestaande acties) in uw stad 
gedurende de aangegeven periode? 

 
 HEEL TEVREDEN 
 EERDER TEVREDEN 
 NOCH TEVREDEN, NOCH ONTEVREDEN 
 EERDER ONTEVREDEN 
 HEEL ONTEVREDEN 

 
 
Vraag 39 Zou u in uw stad de hulpverlenende acties anders aanpakken?   

Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 
 JA 
 NEE 

 
VERKLAAR 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 19



IV.3. Politionele/justitiële acties t.a.v. het drugfenomeen 
 
OVERZICHT VAN NIEUWE POLITIONELE/JUSTITIËLE ACTIES 
 
Vraag 40 Zijn er bij uw weten nieuwe politionele/justitiële acties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 41 t.e.m. vraag 43) 
 NEE u hoeft vraag 41 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 42 
 WEET NIET u hoeft vraag 41 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 42 

 
 
Vraag 41 Welke zijn deze nieuwe politionele/justitiële acties ten aanzien van het drugfenomeen 

gevoerd in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 

Gelieve voor de door u gekende nieuwe politionele/justitiële acties, gevoerd gedurende de aangegeven periode in uw 
stad, de naam van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 

  
Naam Initiatiefnemer Doel Doelgroep 

1.     
 
 
 

2.     
 
 
 

3.     
 
 
 

 
 
PERCEPTIE OVER ALLE POLITIONELE/JUSTITIËLE ACTIES 
 
Vraag 42 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde politionele/justitiële acties (zowel 

nieuwe acties -zoals bedoeld in vraag 41- als reeds bestaande acties) in uw stad 
gedurende de aangegeven periode? 

 
 HEEL TEVREDEN 
 EERDER TEVREDEN 
 NOCH TEVREDEN, NOCH ONTEVREDEN 
 EERDER ONTEVREDEN 
 HEEL ONTEVREDEN 

 
 
Vraag 43 Zou u in uw stad de politionele/justitiële acties anders aanpakken? 

 

Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 
 

 JA 
 NEE 

 
VERKLAAR 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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IV.4. Overleg en samenwerkingacties t.a.v. het drugfenomeen 
 
OVERZICHT VAN NIEUWE OVERLEG EN SAMENWERKINGSACTIES 
 
Vraag 44 Zijn er bij uw weten nieuwe overleg en samenwerkingsacties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 JA  vul de volgende vragen in (vraag 45  t.e.m. vraag 47) 
 NEE u hoeft vraag 45 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 46 
 WEET NIET u hoeft vraag 45 niet in te vullen en kunt meteen overgaan naar vraag 46 

 
 
Vraag 45 Welke zijn deze nieuwe overleg en samenwerkingsacties ten aanzien van het 

drugfenomeen gevoerd in uw stad gedurende de aangegeven periode? 
 

Gelieve voor de door u gekende nieuwe overleg en samenwerkingsacties, gevoerd gedurende de aangegeven periode in 
uw stad, de naam van de actie, de initiatiefnemer, het doel en de doelgroep kort te omschrijven. 

 
 
Naam Initiatiefnemer Doel Doelgroep 

1.     
 
 
 

2.     
 
 
 

3.     
 
 
 

 
 
 
PERCEPTIE OVER ALLE OVERLEG EN SAMENWERKINGSACTIES 
 
Vraag 46 Globaal gezien, bent u tevreden over alle gevoerde overleg en samenwerkingsacties 

(zowel nieuwe acties -zoals bedoeld in vraag 45- als reeds bestaande acties) in uw 
stad de gedurende de aangegeven periode? 

 
 HEEL TEVREDEN 
 EERDER TEVREDEN 
 NOCH TEVREDEN, NOCH ONTEVREDEN 
 EERDER ONTEVREDEN 
 HEEL ONTEVREDEN 

 
 
Vraag 47 Zou   

 u in uw stad het overleg en de samenwerkingsacties anders aanpakken? 
Geef aan of u het anders zou aanpakken en vervolgens ook waarom u dat al of niet zou doen. 

 JA 
 NEE 

 

VERKLAAR 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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