
Sinds 2014 geldt: Nix onder de 18. Minderjarigen mogen geen 

alcohol kopen of in hun bezit hebben. De wet is niet voor niets 

ingevoerd: alcohol kan schade veroorzaken aan de tienerhersenen, 

die nog niet volgroeid zijn. Dat kan de gezondheid en ontwikkeling 

van een jongere in gevaar brengen. Toch merken we dat er tijdens 

de Nacht van Sassem soms � ink gedronken wordt door tieners. 

Onze wijkagenten, boa’s en de organisatie komen jongeren tegen 

die onder invloed zijn. Gemeente, politie en ondernemers in 

Sassenheim vinden dit zorgwekkend. 

Preventie 
Minderjarigen kunnen geen alcohol kopen bij winkels of 

horecagelegenheden, toch blijkt preventie moeilijk. Sommige 

tieners nuttigen drank die zijzelf of anderen hebben meegenomen. 

Toezicht daarop is niet zo eenvoudig: er zijn zoveel plekken waar 

je kunt gaan zitten zonder dat je wordt gezien. Uit onderzoek 

van EenVandaag bleek onlangs dat 56% van de Nederlanders 

hun minderjarige kind alcohol laat drinken. Het is dus een lastig 

vraagstuk waar veel ouders mee worstelen. Toch zou ik ouders 

willen vragen daar nog eens goed over na te denken. Wie zijn kind 

thuis een biertje voorzet, geeft impliciet goedkeuring aan het 

gebruik van alcohol. Vaak is de redenering dat het vroeger óók 
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Voor iedereen 
een leuk feest!
Op vrijdag 31 augustus wordt de Nacht van Sassem gehouden. Een gezellig evenement, waar 

veel mensen graag komen. Maar over één ding maak ik mij zorgen: ieder jaar constateren we 

dat er minderjarigen zijn die alcohol gebruiken. Zullen we dat dit jaar samen voorkomen? 

gebeurde. Maar in die tijd beschikten we nog niet over onderzoek dat 

de nadelige gevolgen glashelder aantoont. 

Toezicht 
Dit jaar zetten we scherper toezicht in en waar mogelijk grijpen we in.

Maar onze wijkagenten en boa’s kunnen niet overal tegelijk zijn. 

Daarom willen we ook u – ouders, familieleden, vrienden, inwoners – 

vragen niet weg te kijken wanneer een jongere alcohol gebruikt. 

It takes a village to raise a child, zo luidt een gezegde

waar ik me helemaal in kan vinden. 

Carla G.J. Breuer,
burgemeester van Teylingen

“Samen kunnen we erop toezien 
dat het veilig en gezellig blijft 

voor iedereen. En aantonen dat 
drank géén voorwaarde is voor 

een leuk feest.“
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Jongeren-
werkers
Liever in gesprek 
dan HALT
Wij doen samen met de gemeente en de wijkagenten 

deze actie, maar wij voeren geen controles uit. Wij willen 

graag met jongeren in gesprek gaan over het gebruik van 

alcohol. En hopen dat dit tot gevolg heeft dat de BOA’s en 

wijkagenten niemand naar HALT hoeven te sturen. Maar als 

jongeren toch drinken, is een doorverwijzing naar HALT beter 

dan een boete, omdat dan samen met de ouders een traject 

wordt gestart. 

“Wij hopen op een gezellige Nacht van Sassem en ook hier geldt uiteraard, Nix onder 
18. Wij hopen dat jongeren en hun ouders zich bewust zijn dat de Nacht van Sassem 
geen vrijbrief is om alles te doen en laten wat niet mag.”

De Nacht van Sassem is een bijzonder evenement in het centrum van Sassenheim. Er komen veel mensen 

van allerlei leeftijden op af en we willen er met elkaar een gezellig feest van maken. Uiteraard schenken we 

geen alcohol aan jongeren onder de 18. Helaas denken sommige jongeren daar anders over en nemen 

ze hun eigen drank mee. Als mensen op de horecapleinen of op de braderie met (eigen) alcohol lopen, 

spreken we ze aan en laten we het weggooien.

Na a� oop vinden we naast lege drank� essen en bierblikjes soms ook jongeren die duidelijk te veel 

hebben gedronken. Dit willen wij uiteraard niet. Wij kunnen dit echter niet alleen voorkomen. Daarom 

vragen we de jongeren en hun ouders; hou je aan de regels, dan blijft de Nacht van Sassem voor 

iedereen een leuk feest.

Tijdens evenementen waar veel jongeren op af komen is het belangrijk dat 

er controle plaatsvindt op alcohol en leeftijd. Jongeren hebben het idee dat 

drank en feest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Helaas constateren 

wij vaak dat jongeren van anderen alcohol krijgen. Dat kan zowel voor 

de jongere, maar ook voor de alcoholverkoper vervelende gevolgen 

hebben. Wij vragen iedereen om er met elkaar een leuk evenement 

van te maken. Spreek een jongere aan als deze in het bezit is van 

alcoholhoudende drank terwijl je weet dat deze nog geen 

18 jaar is. En doe niet aan wederverstrekking.

Voorkom boetes
De BOA’s en de wijkagenten controleren 

tijdens het evenement op twee dingen. In 

de eerste plaats richten we ons op jongeren 

onder de 18. Als zij alcohol bij zich hebben 

worden ze doorgestuurd naar Halt, de ouders 

worden hierover geïnformeerd. Controle vindt niet alleen plaats 

bij de buitentaps, maar vooral rondom het evenemententerrein, 

zoals in Park Rustho� .

Daarnaast geldt in het hele winkelgebied van Sassenheim (Hoofdstraat, 

Voorhavenkwartier, Passage en Boschplein) en in Park Rustho�  een verbod 

voor het drinken van alcohol. Mensen die worden aangetro� en met open 

� essen of blikjes alcohol kunnen een boete krijgen van € 95,-.

Het alcoholverbod geldt natuurlijk niet bij de buitentaps en op de terrassen, 

maar geldt weer wel op de braderie. Sowieso is het verboden om eigen 

alcohol mee te nemen naar het evenement. De evenementenorganisator 

controleert hierop, de BOA’s en politie ondersteunen hierin.

Evenementenorganisator

WijkagentenBOA’s

“EEN EVENEMENT 
MOET VOORAL LEUK ZIJN. 

ALS WIJ MOETEN INGRIJPEN, 
IS DE LOL ER GAUW VAN AF”

Het is niet normaal dat een minderjarige onder 
invloed is van alcohol. Daarom zijn wij ook 
deze avond aanwezig om ouders en jongeren 
bewust te maken. 

Wij constateren dat tijdens elk evenement of weekend 

minderjarigen veel alcohol drinken. De Nacht van Sassem 

is hierop wat ons betreft geen uitzondering. Vaak gaat men 

thuis indrinken en vervolgens naar evenementen of cafés 

om verder te gaan.

Door zowel repressief (denk aan verwijzing HALT, 

reprimandes, afnemen van alcohol) als preventief (controles, 

zichtbaar aanwezig zijn, voorlichting geven) aanwezig te zijn 

op het evenement, hopen wij een stukje bewustwording te 

creëren bij ouders en jongeren. 

“Wij hopen op een gezellige Nacht van Sassem en ook hier geldt uiteraard, Nix onder 
18. Wij hopen dat jongeren en hun ouders zich bewust zijn dat de Nacht van Sassem 
geen vrijbrief is om alles te doen en laten wat niet mag.”

De Nacht van Sassem is een bijzonder evenement in het centrum van Sassenheim. Er komen veel mensen 

van allerlei leeftijden op af en we willen er met elkaar een gezellig feest van maken. Uiteraard schenken we 

geen alcohol aan jongeren onder de 18. Helaas denken sommige jongeren daar anders over en nemen 

Teylingen_Nacht van Sassem spread.indd   2 21-08-18   14:55


