
 

 

 

 

Onderzoek 

Drugsproblematiek 

 

Dalfsen 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Onderzoek Drugsproblematiek, Dalfsen 2017  
 

Juni 2017  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. 

Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente Zwolle 

 

Bronvermelding: 

Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan onder vermelding van de bron.  

 



 3 

Inhoud 
 

Inleiding 4 

Samenvatting 5 

1. Volwassenen 6 

1.1. Drugsoverlast 6 

1.2. Zichtbaar drugsgebruik in gemeente Dalfsen 7 

1.3. Zorgen van inwoners 8 

1.4. Eigen drugsgebruik 9 

1.5. Ondersteuning en voorlichting 10 

1.6. Slotopmerkingen 12 

2. Jongeren 13 

2.1. Drugsoverlast 13 

2.2. Zichtbaar drugsgebruik in gemeente Dalfsen 13 

2.3. Eigen drugsgebruik 15 

2.4. Voorlichting en ondersteuning 16 

2.5. Slotopmerkingen 18 

Bijlage 19 

 



 4 

Inleiding 
 

Naar aanleiding van een aantal drugsgerelateerde incidenten onder Dalfsense jongeren in de 

afgelopen jaren, heeft de gemeente Dalfsen behoefte aan een beter beeld van de mate waarin 

drugsproblematiek door inwoners van de gemeente als zodanig wordt ervaren.  

 

Om het gewenste inzicht te verkrijgen, is in de periode van 7 tot en met 30 april 2017 online 

onderzoek uitgevoerd onder volwassenen (18 jaar en ouder) en jongeren (14 tot 18 jaar) van de 

gemeente Dalfsen. Voor het onderzoek onder volwassenen hebben we enerzijds gebruik gemaakt van 

het burgerpanel, bestaande uit 1896 leden, en anderzijds hebben we een steekproef getrokken uit het 

BRP. De panelleden zijn via een e-mail uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. De 

inwoners in de steekproef hebben een brief ontvangen met een verwijzing naar de vragenlijst op 

internet. Een klein deel van het burgerpanel wenst alleen schriftelijk aan onderzoek mee te werken; 

deze groep heeft een schriftelijke vragenlijst met retourenvelop ontvangen. Voor het onderzoek onder 

de jongeren is eveneens een steekproef getrokken uit het BRP. Ook zij hebben een brief met 

verwijzing naar internet ontvangen. Het volgende overzicht laat de respons zien van de volwassenen 

en de jongeren. 

 
Tabel 1.1: Overzicht respons 

 

 
Volwassenen Jongeren 

 Burgerpanel 
Steekproef 

BRP 
Totaal 

Steekproef 

BRP 

Uitgenodigd 1896 1000 2896 1611 

Respons in aantal 923 254 1177 460 

Respons in percentage 49% 25% 41% 29% 

 

Met deze respons kunnen betrouwbare uitspraken over drugsproblematiek in de gemeente Dalfsen 

worden gedaan. In de bijlage is de verdeling van de responsgroepen naar leeftijd, geslacht en gebied 

weergegeven. 

 

Om te controleren of de responsgroep representatief is voor de gemeente Dalfsen, is de verdeling 

naar leeftijd, geslacht en woonplaats van de netto steekproeven vergeleken met de werkelijke 

inwonersverdeling. Vanwege een verschil tussen de verdelingen, is een weging toegepast om de 

verdeling van de steekproef naar de betreffende kenmerken evenredig te maken aan de werkelijke 

verdeling. De resultaten zijn hierdoor representatief voor de gemeente Dalfsen. 

     

In dit rapport worden de uitkomsten van volwassenen en jongeren afzonderlijk weergegeven in 

verschillende hoofdstukken. De uitkomsten worden getoond voor de gemeente Dalfsen als geheel en 

voor de gebieden Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen. De betreffende indeling is gebaseerd op de 

viercijferige postcode van de inwoners: 

 

 Dalfsen:  7721 - 7722  

 Lemelerveld: 8151 – 8154 

 Nieuwleusen: 7711 

 

De aantallen respondenten per gebied zijn bij de jongeren in Lemelerveld en Nieuwleusen niet groot 

genoeg om uitspraken te kunnen doen met een betrouwbaarheid van 95%. Wanneer zich tussen deze 

gebieden verschillen voordoen, beschouwen we deze als indicatief. Hetzelfde geldt voor volwassenen 

in Lemelerveld. 
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Samenvatting 
 
In april 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Informatie van de gemeente Zwolle onderzoek uitgevoerd 

voor de gemeente Dalfsen om een beeld te verkrijgen van de mate waarin drugsproblematiek zich 

voordoet in Dalfsen. Aan het online onderzoek hebben 1177 volwassenen (18 jaar en ouder) en 460 

jongeren (14 tot en met 17 jaar) meegewerkt.  

 

In hoofdlijnen zijn de uitkomsten van het onderzoek per doelgroep als volgt. 

 

Volwassenen 

 

In de gemeente Dalfsen ervaart 16% van de inwoners (volwassenen) wel eens overlast door 

(soft)drugs. Volgens 39% is het gebruik van (soft)drugs in de gemeente Dalfsen een probleem, maar 

de helft van de inwoners heeft hierover geen mening; 12%  ziet gebruik van (soft)drugs niet als 

probleem. 

Meer dan een kwart van de inwoners denkt wel eens iemand te hebben zien handelen in drugs binnen 

de gemeente Dalfsen. 12% van de inwoners zegt binnen de gemeente Dalfsen een familielid of 

bekende te hebben die wel eens (soft)drugs heeft gebruikt en nog eens 10% vermoedt dit. Daarnaast 

weet ruim een kwart van anderen die zij niet persoonlijk kennen, dat zij (soft)drugs gebruiken, waarbij 

ook een kwart dit vermoeden heeft. Van de inwoners maakt 26% zich wel eens zorgen vanwege 

vermeend (soft)drugsgebruik van mensen die zij kennen. 14% van de inwoners van de gemeente 

Dalfsen heeft zelf wel eens (soft)drugs gebruikt; 3% heeft dat de afgelopen 5 jaren nog gedaan. 

Dalfsenaren staan overwegend negatief tegenover gebruik van softdrugs.  

De meeste inwoners (72% ) weten niet welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn op het gebied van 

drugsproblematiek (voor gebruikers en verwanten). De preventiecampagne ‘Goed voorbereid in 

Dalfsen’ is bij 11% van de inwoners bekend. Dat jongeren in het voortgezet onderwijs voorlichting 

krijgen over drugs, is bij de meerderheid van de inwoners bekend, met name bij ouders van 

schoolgaande kinderen (van 12 – 18 jaar). De meeste ouders hebben ook zelf wel eens met hun 

kind(eren) over drugs gesproken. 

 

Jongeren  

 

Onder jongeren ondervindt 9% wel eens overlast door (soft)drugsgebruik. 21% van de jongeren ziet 

(soft)drugsgebruik binnen de gemeente Dalfsen als een probleem. Van de jongeren denkt 19% wel 

eens iemand te hebben zien handelen in drugs in de gemeente Dalfsen. In totaal denkt of vermoedt 

28 % van de jongeren familie of bekenden te hebben binnen de gemeente die (soft)drugs gebruiken.  

Ook denkt 48%  van andere mensen (die zij niet persoonlijk kennen) binnen de gemeente te weten 

dat zij (soft)drugs gebruiken. 

Van jongeren die wel eens een keet bezoeken, zegt 10% dat er in de keet wel eens (soft)drugs 

worden gebruikt door jongeren. Ruim de helft van de jongeren staat negatief tegenover 

softdrugsgebruik, maar 32% oordeelt neutraal en 5% positief. In totaal heeft 6% van de jongeren zelf 

wel eens (soft)drugs gebruikt. 

Drugs(gebruik) is een onderwerp waarover 65% van de jongeren wel eens met hun ouders heeft 

gesproken; 35% heeft dat niet. De preventiecampagne ‘Goed voorbereid in Dalfsen’ is bij 6% van de 

jongeren bekend. 61% heeft wel eens voorlichting op school gekregen over (soft)drugs.  De meeste 

jongeren zijn niet op de hoogte waar zij met problemen op het gebied van (soft)drugs terecht kunnen.  
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1. Volwassenen 
 
In het eerste hoofdstuk komen de uitkomsten van het onderzoek onder de volwassenen (18 jaar en 

ouder) aan bod. Achtereenvolgens wordt ingegaan op drugsoverlast, zichtbaar drugsgebruik, zorgen 

van inwoners, eigen drugsgebruik en ondersteuning. Wanneer in dit hoofdstuk wordt gesproken over 

‘inwoners’, worden daarmee volwassenen bedoeld. 

 

1.1. Drugsoverlast 

 

Drugsoverlast is een vorm van overlast die door de meeste inwoners van Dalfsen (84%) nooit wordt 

ervaren in de eigen omgeving. Daarentegen zegt 15% soms overlast van (soft)drugsgebruik te 

ervaren en 1% zelfs vaak. De verschillen tussen de drie gebieden zijn minimaal.   

 

 
 

Ondanks het feit dat het merendeel zelf geen drugsoverlast ervaart, is  ruim een derde (35%) wel van 

mening dat het gebruik van (soft)drugs in de gemeente Dalfsen enigszins een probleem is. Daarnaast 

vindt 4% het een groot probleem. Ongeveer de helft heeft hierover geen mening.  

 

 
 
De meest genoemde redenen waarom inwoners (soft)drugsgebruik in de gemeente Dalfsen als een 

probleem zien, zijn: 

- Drugsgebruik leidt tot onveiligheid (agressie, te hard rijden, criminaliteit); 

- Men ziet of hoort dat mensen in drugs handelen; 

- Men hoort dat steeds meer jeugd drugs gebruikt. 

 

De meerderheid van de inwoners van de gemeente Dalfsen ziet (soft)drugsgebruik in Nederland in het 

algemeen als enigszins een probleem of een groot probleem. Een tiende van de inwoners vindt dat 

niet of heeft geen mening.  
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1.2. Zichtbaar drugsgebruik in gemeente Dalfsen 

 

Hoewel 16% soms of vaak drugsoverlast ervaart, is het deel van de inwoners dat denkt mensen in de 

gemeente in drugs te hebben zien handelen groter: 27%. Dit is meer het geval in Nieuwleusen en 

Lemelerveld dan in Dalfsen.  

 

 
 

De inwoners die wel eens het vermoeden hebben dat zij mensen in drugs  zien handelen, denken dat 

vooral in hun eigen woonplaats te hebben gezien.    
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Op de vraag of men in de gemeente Dalfsen familie, vrienden of bekenden heeft die (soft)drugs 

gebruiken, antwoordt 12% bevestigend en 10% heeft het vermoeden. Bij inwoners van Lemelerveld is 

dit het meest aan de orde. Twee derde van de inwoners van de gemeente Dalfsen zegt geen familie, 

vrienden of bekenden te hebben die wel eens (soft)drugs gebruiken, 12% weet het niet. 

 

 
 

Ongeveer de helft van de inwoners geeft aan niet van andere mensen (die zij niet persoonlijk kennen) 

in de gemeente Dalfsen te weten dat zij (soft)drugs gebruiken. Bij de andere helft is dat wel het geval 

of men heeft het vermoeden. Inwoners van Lemelerveld zijn hierin het stelligst: ruim een derde van 

hen zegt van anderen (hen onbekend) te weten dat zij (soft)drugs gebruiken. 

 

 
.  

1.3. Zorgen van inwoners 

 

Van de inwoners maakt ruim een kwart (26%) zich wel eens zorgen over (soft)drugsgebruik in de 

eigen kennissenkring. Dit betreft vooral inwoners die hebben aangegeven mensen in de eigen 

bekendenkring te hebben die (soft)drugs gebruiken. Het merendeel van de inwoners (75%) maakt zich 

geen zorgen. 
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Drugsgebruik in het algemeen in de gemeente Dalfsen baart meer inwoners tot zorgen: bijna de helft 

maakt zich enigszins of grote zorgen. De andere helft maakt zich hier geen zorgen over.  

 

 
 

1.4. Eigen drugsgebruik 

 
Op de vraag of zij zelf ooit wel eens (soft)drugs hebben gebruikt, ontkent 86% van de inwoners. De 

rest heeft wel eens gebruikt, waarvan de meesten meer dan 5 jaar geleden. Drie procent heeft de 

laatste jaren wel eens (soft)drugs gebruikt. 
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Van de Dalfsenaren staat de meerderheid (66%) negatief tegenover gebruik van softdrugs; 28% 

oordeelt neutraal en 2% is positief. De rest heeft geen mening. Volwassenen die zelf drugs hebben 

gebruikt, staan positiever tegenover gebruik van softdrugs dan andere volwassenen. Van hen die 

korter dan 5 jaar geleden drugs hebben gebruikt, staat 11% positief tegenover gebruik van softdrugs, 

82% is neutraal en 6% negatief. 

 

 
 

1.5. Ondersteuning en voorlichting 

 
Een groot deel van de inwoners van de gemeente Dalfsen weet niet waar zij terecht kunnen om 

problemen van zichzelf of van anderen met betrekking tot (soft)drugsgebruik te melden of bespreken; 

22% weet dat wel. Deze inwoners noemen daarbij vooral de politie, gemeente en huisarts. Ook 

Tactus, Verslavingszorg, maatschappelijk werk en SMON zijn meerdere keren genoemd. 

 

Als het gaat om algemene bekendheid van mogelijkheden qua ondersteuning op het gebied van 

drugsproblematiek, zegt 72% van de inwoners hier niet van op de hoogte te zijn. Een kwart is deels op 

de hoogte en 3% helemaal. Inwoners die zelf wel eens drugs gebruiken of hebben gebruikt of die 

bekenden hebben die dat doen, zijn iets meer op de hoogte dan inwoners voor wie dat niet geldt.  

 

 
 
In Dalfsen loopt sinds 2016 de preventiecampagne ‘Goed voorbereid in Dalfsen? Roken, drank en 

drugs’. De campagne richt zich op ouders/opvoeders en professionals, om zo veel mogelijk informatie 

onder hen te verspreiden. Ongeveer een tiende van de inwoners is bekend met deze campagne, 16% 

twijfelt daarover. De meeste inwoners kennen de campagne niet (73%). Onder inwoners die zelf 

kinderen hebben in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kent 27% de preventiecampagne.  
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In de gemeente Dalfsen wordt in het voortgezet onderwijs aandacht besteed aan (soft)drugsgebruik; 

de jongeren krijgen hier voorlichting over. Dit is bij de meeste inwoners bekend (63%). Iets meer dan 

een derde van de inwoners weet dit niet. Van de inwoners die zelf schoolgaande kinderen hebben in 

de leeftijd van 12 tot 18 jaar is 76% op de hoogte van de voorlichting in het voortgezet onderwijs. 

 

 
 
Aan de ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is gevraagd of zij wel eens met hun 

kinderen over het gebruik van drugs hebben gesproken. De meeste ouders hebben dat wel gedaan: 

89%. Elf procent heeft niet met zijn/haar kind gesproken over drugs. De reden hiervan is voor ruim de 

helft van deze inwoners dat het niet nodig is, omdat drugsgebruik volgens hen niet of nauwelijks 

voorkomt in de omgeving.  
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1.6. Slotopmerkingen 

 

De inwoners is aan het eind van de vragenlijst gevraagd of zij nog opmerkingen hebben. Ongeveer 

250 inwoners hebben hiervan gebruik gemaakt. De complete lijst met opmerkingen is aan de 

gemeente Dalfsen verstrekt. In grote lijnen heeft men vooral de volgende punten genoemd: 

 Er is onderscheid tussen softdrugs en drugs: sommigen vinden softdrugs als medicijn 

acceptabel, ander vinden dat alle vormen van drugs (dus ook softdrugs) verboden moeten 

worden. 

 Gemeente moet meer en strenger controleren en handhaven op handelen in en gebruik van 

(soft)drugs. 

 Drankgebruik is ook een groot probleem. 

 Positief dat de gemeente aandacht besteedt aan drugsproblematiek.  

 Er moet meer aandacht worden besteed aan preventie en beveiliging van bekende plekken 

waar gedeald wordt.  

 Verhalen over drugsgebruik in de omgeving baren zorgen. 

 Meer en betere voorlichting is nodig. 

 

Verder hebben inwoners in hun opmerkingen meerdere plekken genoemd waar volgens hen 

(soft)drugs wordt gebruikt of verhandeld. De volgende plekken zijn genoemd: Hulsterplas, 

Bellingerweer, eindpunt discobus, parkeerplaats Trefkoele, kantine Stokvisdennen, parkeerplaats 

huize Den Berg, bushokje Polhaarweg (bij Gereformeerde kerk), parkeerplaats ijsbaan/sporthal 

Nieuwleusen, Grote Markt Nieuwleusen, Ribberserf/Meesterserf, Parklaan/Den Hulst, Deventerpunt, 

vijvertje tussen de Wilhelminastraat en de rotonde, speeltuin Gerner Marke (Bierbrouwerweg), tussen 

Gerner Markt I en II (Kooikerstraat/Botermakers Es), bankje Gerner Es ter hoogte van fietsoversteek, 

achter kerk "Het Kruispunt" in de Haven, achter de ijskraam op het burgemeester van Bruggenplein, 

schoolplein Polhaar (in het weekend), crossbaan Broekhuizen, vijver Waanderskamp. 
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2. Jongeren  
 
Het tweede hoofdstuk gaat in op drugsproblematiek volgens de jongeren in de gemeente Dalfsen. Net 

als bij het vorige hoofdstuk worden verschillende onderwerpen besproken: drugsoverlast, zichtbaar 

drugsgebruik, zorgen van jongeren, eigen drugsgebruik en ondersteuning. De uitkomsten worden 

behalve voor de gemeente Dalfsen als geheel ook per gebied getoond. De uitkomsten per gebied 

vormen een indicatie.  

 

2.1. Drugsoverlast 

 

Als het gaat om het ervaren van overlast door (soft)drugsgebruik, hebben de meeste jongeren daar 

weinig last van: negen op de tien jongeren zeggen nooit dergelijke overlast te hebben. Bij 8% is er 

soms sprake van drugsoverlast en 1% zegt dat dit vaak voorkomt. 

 

 
 

Minder dan 10% ervaart (soft)drugsoverlast, maar 21% vindt wel dat (soft)drugsgebruik enigszins of 

een groot probleem is in de gemeente Dalfsen. In Nieuwleusen lijken jongeren deze mening meer 

toegedaan dan in Lemelerveld en Dalfsen. 

 

 
 

2.2. Zichtbaar drugsgebruik in gemeente Dalfsen 

 

In aansluiting op drugsoverlast heeft ongeveer een op de vijf jongeren wel eens het vermoeden 

iemand in drugs te zien handelen in de gemeente Dalfsen; 81% denk dat nog nooit te hebben gezien. 

Wederom lijkt het zien van handelen in drugs het meest voor te komen onder jongeren uit 

Nieuwleusen. 
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Drie kwart van de jongeren die mensen hebben zien handelen in drugs, heeft dat (onder andere) in de 

eigen woonplaats gezien.  

 

Het merendeel van de jongeren heeft in de eigen bekendenkring (en familie) in de gemeente Dalfsen 

geen (soft)drugsgebruikers, voor zover hen dat bekend is. Van de jongeren zegt 17% wel familie, 

vrienden of bekenden te hebben die (soft)drugs gebruiken; 11% vermoedt het, maar weet het niet 

zeker. 

 

 
 

Buiten de eigen familie- en bekendenkring zegt 51% van de jongeren geen andere mensen te weten 

die (soft)drugs gebruiken. De rest geeft aan dat dit wel het geval is (28%) of heeft dat vermoeden 

(20%).   
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Om een beeld te krijgen van eventueel drugsgebruik in keten in de gemeente Dalfsen, zijn hierover 

ook twee vragen gesteld. Bijna de helft van de jongeren (49%) gaat wel eens naar een keet om 

vrienden te ontmoeten. Aan deze jongeren is gevraagd of er in de keet volgens hen wel eens 

(soft)drugs wordt gebruikt door (andere) jongeren. Daarop antwoordt 81% ontkennend. Een tiende 

van de jongeren die wel eens een keet bezoeken, bevestigt dat daar soms (soft)drugs wordt gebruikt. 

De rest weet niet of dat het geval is. 

 

 

 
 

2.3. Eigen drugsgebruik 

 

Iets meer dan de helft van de jongeren in de gemeente Dalfsen staat negatief tegenover 

softdrugsgebruik. Bijna een derde is echter neutraal en 5% heeft een positieve houding ten opzichte 

van het gebruik van softdrugs. In Nieuwleusen lijken de jongeren negatiever tegenover 

softdrugsgebruik te staan dan in andere gebieden. 

 

 
 

Het grote merendeel van de jongeren (die aan het onderzoek hebben deelgenomen) zegt nog nooit 

(soft)drugs te hebben gebruikt (94%). Echter, 4% heeft korter dan een jaar geleden wel eens 

(soft)drugs gebruikt en 2% heeft dat iets langer geleden gedaan. Dit betekent dat 6% van de jongeren 

wel eens met (soft)drugs in aanraking is geweest.  
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Bij iets meer dan de helft van de jongeren die zelf (soft)drugs hebben gebruikt, zijn de ouders daarvan 

op de hoogte. Volgens een derde is dat niet het geval, 12% weet niet of zijn/haar ouders het weten.  

 

 
 

2.4. Voorlichting en ondersteuning 

 

Drugsgebruik is bij 65% van de jongeren een onderwerp waarover zij wel eens met hun ouders 

hebben gesproken. Bij 35% is dat echter niet het geval. 

 

 
 

De campagne ‘Goed voorbereid in Dalfsen’ over roken, drank en drugs is bij een groot deel van de 

jongeren niet bekend: 79% van de jongeren zegt deze campagne niet te kennen. Een groep van 6% 

heeft wel eens van de campagne gehoord, 15% weet het niet zeker.  
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Op scholen voor voortgezet onderwijs wordt in principe ook aandacht besteed aan het gebruik van 

(soft)drugs. Dit wordt door 61% van de jongeren bevestigd. Daarentegen zegt 39% op school geen 

voorlichting over (soft)drugs te hebben gekregen.   

 

 
 

Volgens de uitkomsten is een klein deel van de jongeren (20%) op de hoogte waar zij eventueel 

terecht kunnen bij problemen van zichzelf of van anderen met betrekking tot (soft)drugs. Als 

toelichting hierop geven zij vooral aan bij hun ouders of bij de politie terecht te kunnen. Vier op de vijf 

jongeren weet niet waar zij in dat soort situaties naartoe moeten.  
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2.5. Slotopmerkingen  

 

Net als de volwassenen konden ook de jongeren aan het eind van de vragenlijst opmerkingen 

toevoegen. Dit hebben 54 jongeren gedaan. Alle antwoorden zijn afzonderlijk van dit rapport aan de 

gemeente Dalfsen verstrekt. In grote lijnen hebben de jongeren voornamelijk de volgende 

opmerkingen gemaakt:   

 

 Strenger aanpakken drugsproblematiek; 

 Goed dat hier aandacht aan wordt besteed; 

 Alcohol is een groter probleem dan drugs; 

 Invloed drugsgebruik komt ook uit Zwolle (scholen). 

 

In de gemaakte opmerkingen hebben sommige jongeren ook spontaan een aantal plekken genoemd 

waar volgens hen (soft)drugs wordt gebruikt of verhandeld. Het betreft de volgende plekken: 

Hulsterplas, skatebaan Nieuwleusen, parkeerplaats sportvelden Nieuwleusen, Speeltuintje ter 

Culenstraat. 
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Bijlage 
 
 
Verdeling volwassenen naar leeftijd, geslacht en gebied, voor weging 
 

  Dalfsen Lemelerveld Nieuwleusen Totaal 

Man 18 - 34 jaar 3% 1% 2% 6% 

 35 - 49 jaar 5% 1% 2% 8% 

 50 - 64 jaar 11% 2% 5% 17% 

 65 jaar en ouder 13% 2% 5% 20% 

Vrouw 18 - 34 jaar 4% 1% 2% 7% 

 35 - 49 jaar 7% 2% 3% 12% 

 50 - 64 jaar 12% 2% 5% 19% 

 65 jaar en ouder 7% 1% 2% 10% 

Totaal  62% 11% 26% 100% 

 
 
 
Verdeling volwassenen naar leeftijd, geslacht en gebied, na weging 
 

  Dalfsen Lemelerveld Nieuwleusen Totaal 

Man 18 - 34 jaar 6% 2% 4% 12% 

 35 - 49 jaar 6% 2% 4% 12% 

 50 - 64 jaar 8% 3% 5% 15% 

 65 jaar en ouder 7% 2% 4% 13% 

Vrouw 18 - 34 jaar 5% 2% 4% 11% 

 35 - 49 jaar 6% 2% 4% 11% 

 50 - 64 jaar 7% 2% 4% 13% 

 65 jaar en ouder 7% 2% 4% 12% 

Totaal  51% 16% 32% 100% 

 
 
 
Verdeling jongeren naar geslacht en gebied, voor weging 
 

 Dalfsen Lemelerveld Nieuwleusen Totaal 

Jongen 30% 8% 8% 46% 

Meisje 33% 9% 12% 54% 

Totaal 63% 17% 20% 100% 

 
 
Verdeling jongeren naar geslacht en gebied, na weging 
 

 Dalfsen Lemelerveld Nieuwleusen Totaal 

Jongen 28% 9% 15% 51% 

Meisje 27% 8% 14% 49% 

Totaal 54% 17% 29% 100% 

 
 


