
Voorlichtings- en inloopavond drugs en alcohol in relatie tot jeugd 
 
In het kader van de veiligheidsweek is er een informatieavond geweest in Dorpshuis ‘De Klip’ over 
drugs en alcohol gebruik/preventie bij jongeren. 
Hiervoor is een aanleiding geweest. 
 
Rondom april dit jaar werden er meerdere signalen opgevangen door politie en gemeente dat er in 
Dorst jongeren aan het experimenteren waren met drugs. Voor alle partijen een hele vervelende 
ervaring die ook alle alarmbellen heeft doen rinkelen. 
Met de professionele partijen, politie, gemeente, Surplus en Novadic-Kentron is in samenspraak met 
de betrokken jongeren en ouders een traject in gang gezet om hulp te bieden hierin. 
Dit loopt nog steeds. 
 
In het kader van beter voorkomen dan genezen zijn de professionele partijen naar De Klip gekomen. 
Alex van Dongen, preventie medewerker van Novadic-Kentron, heeft hier een presentatie gegeven 
over allerlei soorten drugs. Naast het benoemen van de verschillende soorten is er ook aandacht 
besteed aan preventie en hoe te reageren als jongeren hier mogelijk mee aan het experimenteren 
zijn. 
Naast Alex waren er ook 2 jongerenwerkers van Surplus Oosterhout aanwezig, Christian Agterdenbos 
en Jamie Kankam. Surplus is de organisatie die ism alle andere partijen hulp biedt en het gesprek 
aangaat met de jongeren en hun ouders. 
Namens de gemeente Oosterhout was Ronald Slagmolen aanwezig, werkzaam op de afdeling 
integrale veiligheid als beleidsadviseur en coördinator voor jeugd gerelateerde onderwerpen. Ook 2 
jeugd Boa’s, Sharon den Oudsten en Olaf Kors waren vanuit de gemeente present. Zij gaan graag in 
gesprek met de jeugd op de bekende en onbekende hangplekken. 
Onze (tijdelijke) wijkagent, Aad van Wensen, en zijn collega François Fouchier, wijkagent jeugd, 
waren er namens de politie.  
Deze professionals werken nauw samen onder de naam COJOR. Hier nemen ook de leerplicht 
ambtenaar en de woningbouw corporatie Thuisvester deel aan naast de genoemde instanties. Alle 
partijen komen met regelmaat, iedere 4 weken, samen om ervaringen en kennis met elkaar te delen. 
Er is altijd een gezamenlijk optreden bij calamiteiten of hulp vragen. Wellicht ten overvloede gemeld, 
maar hier wordt heel zorgvuldig omgegaan met de privacy van de betrokkenen.  
 
Tijdens en na de presentatie zijn er vragen gesteld en ervaringen uitgewisseld. Er kwamen enkele 
belangrijke leermomenten uit naar voren. 

 Preventie.  
De jeugd zal in de fase rondom het puberen altijd open staan voor experimenten. Een 
zoektocht naar wat er te koop is in de wereld is niets nieuws en zal altijd zo blijven. 
Daar is niets mis mee, maar stel als ouders duidelijk grenzen en maak hier goede afspraken 
over. En spreek ze ook aan op hun gedrag waar nodig! 
Bij plots veranderend gedrag zou er iets aan de hand kunnen zijn. Het blijkt dat het 
aanspreken van de jeugd op hun gedrag positieve effecten heeft. 

 Professionele hulp. 
Een van de conclusies was dat er weinig tot geen meldingen binnen komen over problemen 
die er zich voordoen in Dorst. Vanuit de professionele hulpverleners kwam naar voren dat er 
heel weinig signalen binnen zijn gekomen over het experimenteren met drugs door de jeugd. 
Waar hier de oorzaak ligt is vooralsnog niet duidelijk. 
Voor u als ouders is het van belang om zaken te melden. Deze meldingen worden altijd met 
groot respect voor privacy behandeld.  

 
Voor het melden van ongebruikelijke en ongewenste zaken is er een mail adres. 
cojor@oosterhout.nl 



Via dit mail adres komen de meldingen bij zowel de gemeente, politie als ‘Surplus op de radar’. 
Ook op het spreekuur van onze wijkagent kunt u zaken bespreken die in alle vertrouwelijkheid 
behandelt zullen worden. 
 
Wilt u ons als buurtpreventie vragen stellen of opmerkingen doorgeven dan is dat meer dan welkom 
op buurtpreventie@platformdorst.nl 
 
Het melden is een taak en een uitdaging voor de ouders. Slechts dan kunnen er acties ondernomen 
worden die overlast en experimenten met drugs teweeg brengen. 
Voorkomen is beter dan genezen! 
 
 
Buurtpreventie Dorst. 


