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TEST Proef, gemeente, Mondriaan en carnavalsvereniging met polsbandjes tegen alcoholverkoop aan jongeren onder 18

‘NIX’ voor jeugd in Voerendaal
door onze verslaggever
VOERENDAAL – De gemeente Voerendaal, carnavalsvereniging De
Kaatboere (Kunrade) en Mondriaan Verslavingszorg beginnen
een proef met polsbandjes die
verkoop van alcoholhoudende
drank aan jeugd onder de 18 jaar
moet voorkomen.

Met zogenoemde leeftijdspolsbandjes moet het moeilijker zijn voor

jongeren om aan drank te komen.
De bandjes voor jongeren tussen
de 18 en 25 jaar worden op een centraal punt uitgegeven op vertoon
van een identificatiebewijs (ID).
Barpersoneel hoeft dus niet
meer om een ID te vragen. Gebleken is dat controle op leeftijd er
vaak bij inschiet als het druk wordt
aan de bar. Nu geldt: geen bandje,
geen drank.
Een tijdens de prinsenproclamatie in januari gehouden proef is vol-

gens de gemeente Voerendaal goed
verlopen. Een tweede proef, genaamd Nix sjunder wie Kunder
vindt plaats tijdens de jeugdprinsenproclamatie van de Kaatbuurkes
op 23 februari.
„We weten dat het geen waterdicht systeem is”, zegt een woordvoerster van de gemeente. „Het zal
ook een tijd duren voordat de nieuwe minimumleeftijd is ingeburgerd. Maar we juichen dit soort preventieve acties zeker toe.”

Ook Mondriaan is bij de proclamatie aanwezig. Medewerkers van
de zorginstelling geven voorlichting. Ouders en jongeren kunnen
hun kennis over alcohol testen op
een digitale quizkast: het ‘alcoholen drugsbrein.’
Miriam Kramer van Mondriaan:
„We merken dat vrijwilligers aan
de bar steeds meer doordrongen
zijn van het feit dat je niet zomaar
moet schenken aan jeugd.”
De leeftijdsgrens voor drank is

sinds 1 januari verhoogd van 16
naar 18 jaar. Uit onderzoeken van
GGD zou blijken dat jongeren gemiddeld al op hun 11de beginnen
met alcoholhoudende drank. „Dit
brengt allerlei risico’s met zich
mee. Zoals de kans op verslaving
en verstoring van de ontwikkeling
van de hersenen”, meldt de gemeente.
Nix sjunder wie Kunder, is een
spin-off van de landelijke campagne NIX onder 18 jaar.

