
Pleidooi Coffeeshop Dalfsen

Geachte dames en heren,

Vandaag wil ik het met u hebben over het aanwenden van het noodfonds voor de plaatsing van een 
coffeeshop ter bestrijding van het corona virus.

Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen richting alle Nederlanders die hebben geleden onder het 
coronavirus en wellicht er nog steeds onder lijden. Dit virus heeft ons allen diep geraakt en we 
hebben het ergste wellicht nog niet gehad.

Juist daarom moeten we ons voorbereiden op de toekomst, er zijn nu al gevallen in Nederland van 
een nieuwe kinderziekte naast het coronavirus. En ook in de verdere toekomst zullen er virussen 
komen die onze hele economie en samenleving zal platleggen zoals dit vroeger gebeurde met 
bijvoorbeeld de pest die Europa bijna fataal werd.

We moeten ons voorbereiden, leren van onze fouten, opdat we in de toekomst adequater kunnen 
optreden en meer mensen zullen worden gespaard.

Wat heeft een coffeeshop in Dalfsen hiermee te maken vraagt u zich nu af, 

Welnu, onze overheid had aanvankelijk besloten alle coffeeshops te laten sluiten tezamen met de 
overige horeca, echter vrijwel direct ontstonden er massale rijen bij alle coffeeshops in Nederland 
daar de overheid vanaf klokslag 12 uur middernacht de horeca gebood te sluiten.

De daaropvolgende dagen werden talloze mensen geconfronteerd door dealers met de vraag of zij 
wiet wilden kopen, daar zij hun kans schoon zagen door deze tijdelijke sluiting en zij massaal wiet 
hadden ingekocht om deze tegen woekerprijzen door te verkopen.

Gelukkig had de overheid vrij snel door dat een sluiting van coffeeshops zorgde voor een gigantische 
stijging in drugsdealers die zich allemaal op de cannabismarkt gooiden en de daar bijbehorende 
overlast van dealers die klanten zochten.

Daarop besloot de overheid dat coffeeshopeigenaren per direct hun bedrijf weer  mochten openen 
op basis van afhalen.

Nu was er in Dalfsen altijd de twijfel of een coffeeshop nu overlast veroorzaakt of deze overlast juist 
verhelpt, het mag nu zonneklaar zijn dat een coffeeshop overlast verhelpt.

Tevens is het zo dat mensen nu veel gebruik maken van het openbaar vervoer om hun cannabis bij 
een coffeeshop te halen, voor veel mensen die bijvoorbeeld voor medicinale doeleinden cannabis 
gebruiken is het noodzakelijk dat zij hun cannabis krijgen.

Echter is het gebruik van het openbaar vervoer een gezondheidsrisico, elke vorm van reizen is 
momenteel een risicofactor daar je bedoeld en onbedoeld in aanraking komt met andere personen 
en objecten die door andere personen zijn gebruikt waardoor je besmet kunt raken om vervolgens 
het virus mee terug te nemen naar Dalfsen waar het virus kans krijgt om zich hier te verspreiden.

Door een klein gedeelte van het noodfonds te gebruiken om een pand/kavel van de gemeente 
beschikbaar te stellen en in te richten, denk aan de aanleg van een parkeerplaats en et cetera om 
hier een coffeeshop te plaatsen, zullen mensen niet naar bijvoorbeeld Zwolle gaan om hun cannabis 
te kopen waardoor de algemene veiligheid van burgers in Dalfsen beter blijft gewaarborgd doordat 
er minder kans is op een besmetting op deze wijze.

Tevens zorgt het er dus voor dat er minder dealers en drugsoverlast op straat zal zijn.


