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Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan
in de Amersfoortse binnenstad. Vergeleken met 2007 voelen meer mensen zich ‘altijd’ veilig tijdens
het uitgaan. Zo’n 20% van de mensen vindt dat de veiligheid tijdens het uitgaan is verbeterd sinds een
jaar geleden, tegenover 15% die spreekt van een verslechtering van de veiligheid.
In de afgelopen 12 maanden ervaren, zowel buiten op straat als binnen in uitgaansgelegenheden,
weinig mensen gevoelens van onveiligheid. Als mensen zich wel eens onveilig voelden, dan kwam dit
op straat vooral door (een groep) jongeren en in uitgaansgelegenheden door een vechtpartij.
44% van de mensen heeft ingedronken voordat ze de stad in gingen. Dit is een toename ten opzichte
van 2007, maar dit heeft mogelijk met het latere tijdstip van dataverzameling te maken. Jongeren
(t/m 24 jaar) lijken relatief iets vaker en meer in te drinken. Indrinken gebeurt vooral thuis of bij
vrienden thuis en relatief iets vaker op zaterdag dan op vrijdag. Gemiddeld werden tijdens het
indrinken gemiddeld 2,2 glazen of flesjes alcohol genuttigd, tijdens de hele uitgaansavond waren dat
er 8,6. Vooral mannen en 18 t/m 24-jarigen drinken relatief veel.
De meerderheid (86%) van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich niet gediscrimineerd tijdens
het uitgaan. Bijna één op drie mensen is wel eens geweigerd aan de deur in de afgelopen drie
maanden, vooral vanwege leeftijd.

Aanleiding
Het convenant ‘Veilig uitgaan’ is erop gericht om de veiligheid in het centrum te bevorderen, met
name voor uitgaanspubliek. Het convenant, een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie,
horeca en andere partijen, loopt eind 2014 af. Voor de projectgroep een goede aanleiding om te
onderzoeken hoe de veiligheid in het uitgaansgebied ervaren wordt en in welke vorm men de
veiligheid bij het uitgaan nog beter kan waarborgen.
Sinds begin 2014 is de leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol opgetrokken naar 18 jaar.
Welke gevolgen heeft deze wetswijziging voor het drinkgedrag van jongeren? Gaat men vaker van
tevoren indrinken buiten de kroeg? En wat zijn de gevolgen voor de veiligheid?
Afdeling Veiligheid en Wijken heeft Onderzoek en Statistiek (O&S) gevraagd om deze zaken te
onderzoeken.

Opzet
O&S heeft, in samenwerking met de projectleider ‘Veilig Uitgaan’, een vragenlijst opgesteld over de
veiligheidsbeleving door uitgaanspubliek, waarna het veldwerk is uitbesteed aan een externe partij.
Gedurende twee weekenden in oktober en november is de vragenlijst mondeling afgenomen onder
het uitgaanspubliek. Het veldwerk vond plaats op één vrijdagavond en twee zaterdagavonden tussen
23.00 en 2.00 uur.
1

In koppels van twee enquêteurs zijn op drie locaties in de Amersfoortse binnenstad (de Hof, het
Lieve Vrouwekerkhof inclusief Krankeledenstraat, en de Groenmarkt/Lavendelstraat) vragenlijsten
afgenomen. Bij het vormen van de koppels is rekening gehouden met een verdeling van mannen en
vrouwen om invloed op de respons te voorkomen. In totaal hebben 389 mensen meegewerkt aan
het onderzoek.

Resultaten onderzoek
Beschrijving ondervraagd uitgaanspubliek
Uitgaanders: een derde van buiten Amersfoort
De mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek zijn gemiddeld 25,5 jaar (variërend van 15 tot
71 jaar) en vaker man (61%) dan vrouw. De mannen zijn gemiddeld iets ouder dan de vrouwen (26,3
respectievelijk 24,2 jaar). In totaal hebben 53 jongeren onder de 18 jaar meegedaan.
De ondervraagde personen zitten op school of volgen een studie (45%) of hebben een baan (50%).
Tweederde (66%) is afkomstig uit Amersfoort (inclusief Hoogland of Hooglanderveen), 19% komt uit
de regio, en 15% komt van buiten de regio.
Bijna vier op de tien mensen zeggen één (22%) of meerdere keren (17%) per week te stappen in de
Amersfoortse binnenstad. Ruim één op de drie (37%) doet dit één tot drie keer per maand, terwijl
bijna een kwart (24%) minder dan één keer per maand uitgaat in de Amersfoortse binnenstad.
Indruk enquêteurs: op zaterdag meer beschonken publiek dan op vrijdag
Tijdens de drie avonden van het veldwerk was het goed weer, waardoor veel mensen buiten waren
en men het niet zo’n probleem vond om te blijven staan voor de vragenlijst. Wel waren er op
zaterdag wat meer weigeringen om aan het onderzoek mee te werken, maar vanwege de drukkere
zaterdagavond heeft dit geen problemen voor de respons opgeleverd. Volgens de enquêteurs
verschilde het publiek op zaterdag van vrijdag. Ze hadden de indruk dat het publiek op zaterdag wat
jonger en ‘meer beschonken’ leek.
Zaterdagpubliek drinkt vaker in dan stappers op vrijdag
De analyses tonen nauwelijks verschil tussen de vrijdag en zaterdag wat betreft het ondervraagde
publiek (zie tabel 1). De ondervraagde mensen zijn vergelijkbaar wat betreft leeftijd, woonplaats, en
school/studie of werk. Ook het gemiddeld aantal glazen of flesjes alcoholische drank dat wordt
genuttigd tijdens het indrinken en de hele avond is vergelijkbaar.
Tabel 1

Stappers op vrijdag en zaterdag

Leeftijd (in jaren)
Uitgaan (% meerdere keren per week)
Indrinken (% ja)
1
Indrinken (aantal glazen/flesjes alcoholische drank)
Alcoholgebruik hele avond (aantal glazen/flesjes alcoholische drank)

Vrijdag
24,7
25%
37%
5,5
9,1

Zaterdag
26,0
13%
47%
5,1
8,4

1

Indrinkers (44% van alle stappers) dronken gemiddeld 5,2 glazen of flesjes alcoholische drank voordat ze de stad in
gingen. Als echter naar alle stappers wordt gekeken, dan dronken zij gemiddeld 2,2 glazen of flesjes.
Bron: O&S

Op twee punten verschillen de uitgaanders op vrijdag van zaterdag. Zo is het percentage mensen dat
zegt meerdere keren per week uit te gaan hoger op vrijdag. Daarnaast zegt op zaterdag een hoger
percentage stappers te hebben ingedronken voordat ze de stad in gingen. Dit is een mogelijke
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verklaring voor de indruk van enquêteurs dat het publiek op zaterdag ‘meer beschonken’ lijkt: meer
mensen hebben alcohol gedronken voordat ze de stad in gaan (hoewel de hoeveelheid niet hoger is
dan op vrijdag).

Veiligheid algemeen
Zo’n 7% van de stappers voelt zich (meestal) onveilig tijdens uitgaan
Bijna twee op de drie mensen voelt zich altijd veilig tijdens het uitgaan in de Amersfoortse
binnenstad. Dit is een stijging ten opzichte van 2007, toen dezelfde vraag is gesteld (zie tabel 2).
Daarnaast voelt ongeveer een kwart van de mensen zich meestal veilig tijdens het uitgaan. Een klein
deel van de mensen (7%) voelt zich meestal niet of nooit veilig tijdens het uitgaan in de Amersfoortse
binnenstad.
Er zijn geen verschillen in veiligheidsgevoel tijdens het uitgaan tussen vrijdag en zaterdag. Wel lijken
jongeren (t/m 24 jaar) en vrouwen zich iets minder vaak ‘altijd’, en wat vaker ‘meestal wel’, veilig te
voelen.
Tabel 2

Voel je je in het algemeen veilig als je ’s avonds uitgaat in de Amersfoortse
binnenstad?
2007
58%
37%
4%
1%

Altijd
Meestal wel
Meestal niet
Nooit

2014
65%
28%
4%
3%

Bron: O&S

Veiligheid tijdens uitgaan: 20% vindt het verbeterd, 15% verslechterd
Volgens 20% van de mensen is het uitgaan in de binnenstad veiliger geworden sinds een jaar
geleden. Mensen noemen als redenen hiervoor vooral de aanwezigheid van (meer) politie evenals
dat minder incidenten en vechtpartijen plaatsvinden. Daarentegen vindt 15% het uitgaan onveiliger
geworden ten opzichte van vorig jaar. Mensen ervaren dit gevoel vooral vanwege meer incidenten
en vechtpartijen. Ook worden groepen mensen, vooral jongeren, dronken mensen of allochtonen, als
reden genoemd dat stappers zich onveiliger voelen.
Bijna de helft van de mensen (44%) vindt dat de veiligheid tijdens het uitgaan niet is veranderd sinds
een jaar geleden. Ook geeft 22% aan dit niet te weten of er geen mening over te hebben.
Jongeren (t/m 24 jaar) lijken een iets uitgesprokener mening te hebben over veranderingen in
veiligheid. Jongeren vinden relatief vaker dat het uitgaan veiliger of onveiliger is geworden, terwijl
mensen van 25 jaar of ouder vaker zeggen hierover geen mening te hebben of het niet te weten.

Veiligheid buiten op straat en binnen in uitgaansgelegenheden
Binnen voelt men zich veiliger dan buiten
De meerderheid van de mensen voelde zich de afgelopen 12 maanden zelden of nooit onveilig
tijdens het uitgaan (zie tabel 3). Zowel buiten op straat als binnen in uitgaansgelegenheden ervaren
weinig mensen gevoelens van onveiligheid. Buiten op straat voelden mensen zich de afgelopen 12
maanden wel iets vaker onveilig dan binnen in uitgaansgelegenheden. Zo zegt 17% zich soms onveilig
te voelen op straat, terwijl maar 4% zich zo voelt binnen in een uitgaansgelegenheid.
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Tabel 3

Heb je je in de afgelopen 12 maanden tijdens het uitgaan wel eens onveilig gevoeld?
Buiten op straat

Nooit
Zelden
Soms
Vaak

64%
15%
17%
4%

Binnen in
uitgaansgelegenheid
84%
10%
4%
2%

Bron: O&S

Vooral in ‘steegjes’ voelt men zich wel eens onveilig
Gevraagd naar de locatie waar mensen zich wel eens onveilig voelen, worden geregeld ‘steegjes’
genoemd. Ook in de binnenstad of net buiten het centrum (op weg naar huis) voelen mensen zich
wel eens onveilig. Het ondervraagde uitgaanspubliek geeft verder aan zich ook wel eens onveilig te
voelen op het Lieve Vrouwekerkhof, op de Hof of bij bepaalde kroegen.
Onveilig gevoel buiten op straat vooral door (groep) jongeren en agressieve sfeer
Mensen die zich in de afgelopen 12 maanden tijdens het uitgaan wel eens onveilig hebben gevoeld
buiten op straat noemen als belangrijkste reden hiervoor (een groep) jongeren / hangjongeren (zie
tabel 4). Ook een agressieve sfeer, bedreiging of intimidatie, een vechtpartij of dronken mensen
waren redenen waarom mensen zich buiten op straat onveilig voelden. Een aantal mensen gaf als
antwoord dat ze zich onveilig voelden door allochtone(n) (jongeren).
Als mensen aangaven zich onveilig te voelen door (een groep) jongeren, dronken mensen of junks /
zwervers / daklozen, dan is hen gevraagd dit toe te lichten. Het onveilige gevoel komt vooral doordat
mensen zich geïntimideerd of uitgedaagd voelen of dat dingen naar hen worden geroepen. Ook
geven sommige stappers aan dat deze mensen onvoorspelbaar zijn en daardoor een onveilig gevoel
geven.
Tabel 4

Redenen gevoelens onveiligheid buiten op straat
N (%)
48 (34%)
33 (23%)
24 (17%)
21 (15%)
19 (14%)
9 (6%)
6 (4%)
4 (3%)
3 (2%)
1 (1%)
24 (17%)

(Groep) jongeren / hangjongeren
Agressieve sfeer
Bedreiging / intimidatie
Vechtpartij
Dronken mensen
Te donker
Handtastelijkheden / opdringerig gedrag
Junks / zwervers / daklozen
Beroving / diefstal
Verkeer
Anders
Toelichting: mensen mochten meerdere antwoorden geven, waardoor het totaal boven 100% uitkomt.
Bron: O&S

Onveilig gevoel binnen in uitgaansgelegenheden vooral door vechtpartij en agressieve sfeer
Een vechtpartij is de belangrijkste reden dat mensen zich wel eens onveilig voelen binnen in
uitgaansgelegenheden (zie tabel 5). Ook een agressieve sfeer, bedreiging of intimidatie,
handtastelijkheden of opdringerig gedrag en dronken mensen zijn een reden voor gevoelens van
onveiligheid.
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Tabel 5

Redenen gevoelens onveiligheid binnen in uitgaansgelegenheden
N (%)
21 (33%)
15 (24%)
10 (16%)
9 (14%)
8 (13%)
3 (5%)
0 (0%)
12 (19%)

Vechtpartij
Agressieve sfeer
Bedreiging / intimidatie
Handtastelijkheden / opdringerig gedrag
Dronken mensen
Te druk
Brandgevaarlijk
Anders
Toelichting: mensen mochten meerdere antwoorden geven, waardoor het totaal boven 100% uitkomt.
Bron: O&S

Politie voldoende zichtbaar tijdens uitgaansuren
Volgens driekwart van de mensen (76%) is de politie voldoende zichtbaar tijdens de uitgaansuren.
Daarentegen vindt 18% de politie onvoldoende zichtbaar. Nog eens 5% weet het niet of heeft geen
mening.

Verbeteren veilig uitgaan
Meer toezicht?
Mensen is gevraagd hoe het uitgaan in Amersfoort veiliger kan worden gemaakt of hoe de sfeer kan
worden verbeterd. Om de veiligheid en sfeer buiten op straat te verbeteren zegt 17% dat er meer
toezicht moet komen, waarbij politie vaker of zichtbaarder aanwezig is (zie tabel 6). Voor meer
veiligheid of sfeer in uitgaansgelegenheden zou volgens 8% meer toezicht door portier of personeel
gewenst zijn. De mensen vinden meer toezicht rond sluitingstijden van de kroeg of strenger straffen
doorgaans geen zaken die de veiligheid of sfeer verbeteren.
Overigens had ongeveer de helft van het ondervraagde uitgaanspubliek geen tips om het uitgaan
buiten op straat (46%) of binnen in uitgaansgelegenheden (54%) te verbeteren.
Tabel 6

Uitgaan in Amersfoort veiliger maken of de sfeer verbeteren
Buiten op straat

Meer toezicht (buiten politie dan wel binnen portier/personeel
vaker of zichtbaarder aanwezig)
Meer toezicht rond sluitingstijden van de kroeg
Strenger straffen etc.
Anders

17%

Binnen in
uitgaansgelegenheid
8%

2%
1%
40%

2%
1%
38%

Toelichting: sommige mensen hebben meerdere antwoorden gegeven, terwijl anderen geen verbeterpunten hebben
genoemd. Hierdoor telt het totaal niet op tot 100%.
Bron: O&S

Veel mensen hebben eigen tips om uitgaan te verbeteren
Veel uitgaanspubliek noemt zelf andere tips om het uitgaan buiten op straat (40%) of binnen in
uitgaansgelegenheden (38%) te verbeteren. Buiten op straat worden als verbeterpunten genoemd:
cameratoezicht (op specifieke plekken), meer verlichting, meer toezicht en/of
“Minder politie,
verlichting in steegjes/zijstraatjes. Ook maken verscheidene mensen
anders denk je dat er
opmerkingen over de politie, maar deze zijn zeer uiteenlopend. Diverse
iets aan de hand is.”
mensen merken overigens op dat ze geen
“Geen tips, pleintjes zijn
tips hebben, omdat ze de veiligheid tijdens
wel leuk. Politie is fijn.”
5

het uitgaan al goed vinden.
Stappers geven ook tips om de veiligheid en sfeer binnen in uitgaansgelegenheden te verbeteren. Zo
moeten dronken mensen worden geweigerd en moet er niet aan hen worden doorgeschonken, aldus
sommigen. Daarnaast moeten niet te veel mensen worden toegelaten, zodat het niet te druk wordt.
Uitgaanders noemen ook dat er meer sociale controle moet zijn en dat er
een club of discotheek mist. Enkele mensen maken opmerkingen over de
“Minder mensen
leeftijdsgrens,
maar hun opmerkingen zijn zeer divers. Tot slot zijn er
toelaten, soms te
verscheidene mensen die geen tips hebben om het uitgaan binnen in
druk binnen.”
uitgaansgelegenheden te verbeteren.

Indrinken
44% heeft ingedronken voor het stappen
Ruim vier op de tien mensen (44%) hebben alcohol gedronken voordat ze de stad in gingen
(‘indrinken’). Dit is een toename ten opzichte van 2007 toen 30% vooraf alcohol dronk. Het tijdstip
van dataverzameling lijkt vooral van invloed op deze toename. In 2007 vond de dataverzameling
tussen 21 en 1 uur plaats, terwijl de vragenlijsten in 2014 tussen 23 en 2 uur zijn afgenomen. Het
aandeel mensen dat heeft ingedronken, neemt toe naarmate de enquête later op de avond is
afgenomen. Tot 0.00 uur heeft ongeveer een derde van het ondervraagde uitgaanspubliek
ingedronken, terwijl dit na 01.00 uur ongeveer de helft is. Doordat ditmaal tot 2 uur ’s nachts
vragenlijsten zijn afgenomen, zijn er mogelijk meer ‘indrinkers’ opgenomen in het onderzoek.
Als stappers indrinken, drinken ze meer dan in 2007
Stappers dronken gemiddeld 2,2 glazen of flesjes alcoholische drank voordat ze de stad in gingen. Dit
is het gemiddelde van alle mensen en omvat dus ook mensen die niet indrinken. Als alleen wordt
gekeken naar de indrinkers (44% van alle stappers), dan dronken zij gemiddeld 5,2 glazen of flesjes.
In 2007 waren dit nog gemiddeld 3,9 glazen of flesjes. Het alcoholgebruik tijdens het indrinken loopt
in 2014 uiteen van één tot 20 glazen of flesjes drank. Het tijdstip van enquêteren heeft geen invloed
op het gemiddeld aantal glazen of flesjes alcoholische drank dat tijdens het indrinken is gedronken.
Indrinken: relatief vaak en iets hogere consumptie door jongeren (t/m 24 jaar)
Zoals eerder aangegeven wordt op zaterdag vaker ingedronken dan op vrijdag (47% versus 37%),
maar er is geen verschil in hoeveel glazen of flesjes alcoholische drank gemiddeld worden gedronken.
Er is evenmin een verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het percentage dat indrinkt, maar
mannen drinken gemiddeld wel meer dan vrouwen.
Jongeren (t/m 24 jaar) lijken relatief vaker in te drinken. Bijna de helft van de jongeren (t/m 24 jaar)
drinkt alcohol voordat ze de stad in gaan tegenover ongeveer een derde van de mensen van 25 jaar
en ouder. Ook lijken jongeren (t/m 24 jaar) gemiddeld iets meer te drinken tijdens het indrinken.
Indrinken vooral thuis of bij vrienden thuis
Als mensen vooraf indrinken, dan doe ze dit vooral thuis of bij vrienden thuis (zie tabel 7). Slechts
enkele mensen drinken buiten op straat alcohol voordat ze de stad in gaan. Ongeveer één op de
zeven mensen drinkt voor het uitgaan op andere plekken alcohol. Zij geven dan aan vooral in een
café of op het werk in te drinken.
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Tabel 7

Alcoholgebruik vooraf aan uitgaan (‘indrinken’) per locatie
N (%)
66 (40%)
71 (43%)
4 (2%)
23 (14%)

Bij mij thuis
Bij vrienden thuis
Buiten op straat (een verzamelplek)
Anders
Bron: O&S

Gemiddeld 8,6 alcoholische consumpties tijdens hele uitgaansavond
Zoals hierboven beschreven nuttigen mensen gemiddeld 2,2 glazen of flesjes alcoholische drank
tijdens het indrinken. Tijdens de hele avond, dus zowel indrinken als uitgaan in de stad, drinken
mensen gemiddeld 8,6 glazen of flesjes. Dus drinken mensen tijdens het stappen gemiddeld 6,4
consumpties.
Het alcoholgebruik tijdens de hele avond loopt op tot 40 glazen of flesjes drank, maar daarnaast zegt
5% tijdens een hele avond geen alcohol te gebruiken. Als alleen wordt gekeken naar de mensen die
daadwerkelijk alcohol hebben gedronken, dan dronken zij gemiddeld 9 glazen of flesjes. Vanwege het
lage percentage ‘onthouders’ is het niet mogelijk om aanvullende analyses te doen naar leeftijd,
waardoor bijvoorbeeld het percentage onthouders onder jongeren tot 18 jaar onduidelijk blijft.
Relatief hoge alcoholconsumptie onder mannen en 18 t/m 24-jarigen
Het gemiddeld aantal glazen of flesjes alcoholische drank dat tijdens een hele avond (dus indrinken
en uitgaan in de stad) wordt gedronken is op vrijdag en zaterdag vergelijkbaar (zie tabel 1). Mannen
drinken relatief meer alcohol dan vrouwen (9,9 versus 6,1 glazen of flesjes). Wat betreft leeftijd
drinken vooral 18 t/m 24-jarigen relatief veel alcohol tijdens het indrinken en uitgaan.
Jongeren onder de 18 drinken niet veel minder dan 18-plussers
Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Deze
gewijzigde wet- en regelgeving zou ertoe kunnen leiden dat jongeren tot 18 jaar duidelijk minder
drinken dan 18-plussers, maar dit is niet het geval. Jongeren onder de 18 jaar en mensen van 25 jaar
en ouder drinken weliswaar gemiddeld iets minder dan de groep 18 t/m 24-jarigen. Echter, het
alcoholgebruik van jongeren tot 18 jaar is niet veel lager dan dat van 18-plussers. Vanwege het
beperkte aantal jongeren tot 18 jaar in dit onderzoek, moet dit resultaat alleen als indicatief worden
beschouwd.
Door deze gewijzigde wet- en regelgeving zou mogelijk ook het aantal stappers onder de 18 jaar
kunnen afnemen. Het vaststellen van dit aantal jonge stappers en eventuele wijzigingen hierin vraagt
echter om een ander type onderzoek. Op basis van dit onderzoek kunnen hier geen uitspraken over
worden gedaan.

Deurbeleid
14% voelt zich wel eens gediscrimineerd tijdens het uitgaan
De meerderheid (86%) van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich niet gediscrimineerd tijdens
het uitgaan. Ongeveer één op de zeven mensen geeft aan zich wel eens gediscrimineerd te voelen.
De mensen voelen zich vooral gediscrimineerd door ander uitgaanspubliek (binnen of op straat) of
door een portier (zie tabel 8). Tien mensen voelen zich door anderen gediscrimineerd, waarbij
allochtonen en Hollanders door twee mensen zijn genoemd. De overige toelichtingen worden door
één persoon genoemd.
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Tabel 8

Door wie voel je je wel eens gediscrimineerd tijdens het uitgaan?
N (%)
24 (44%)
4 (7%)
25 (46%)
10 (18%)

Portier
Politie
Ander uitgaanspubliek (binnen of op straat)
Anders
Toelichting: mensen mochten meerdere antwoorden geven, waardoor het totaal boven 100% uitkomt.
Bron: O&S

30% stappers geweigerd
Bijna één op de drie uitgaanders (30%) is in de afgelopen drie maanden wel eens geweigerd in een
uitgaansgelegenheid. Een vergelijkbaar percentage mannen en vrouwen zegt wel eens te zijn
geweigerd. Als iemand werd geweigerd, dan gebeurde dit meestal één (39%) of twee (26%) keer in
de afgelopen drie maanden.
Vooral geweigerd vanwege leeftijd
Bijna de helft van de mensen die in de afgelopen drie maanden werden geweigerd, kreeg als reden te
horen dat ze te jong of te oud waren (zie tabel 9). Ook het ontbreken van legitimatie werd geregeld
als reden voor de weigering genoemd. Een aantal mensen noemde een andere reden, bijvoorbeeld
alleen toegang voor vaste klanten of op stap zijn met vrienden onder de 18 jaar.
Tabel 9

Redenen geweigerd in uitgaansgelegenheid
N (%)
58 (48%)
16 (13%)
10 (8%)
9 (7%)
6 (5%)
3 (3%)
3 (3%)
19 (16%)

Leeftijd (te jong of te oud)
Geen legitimatie
Kleding
Huidskleur / discriminatie
Alcohol / drugsgebruik
Vervelend gedrag
Omdat het vol is
Anders
Toelichting: mensen mochten meerdere antwoorden geven, waardoor het totaal boven 100% uitkomt.
Bron: O&S

Jongeren relatief vaak geweigerd
Jongeren (t/m 24 jaar) zijn relatief vaker geweigerd in de afgelopen drie maanden dan mensen van
25 jaar of ouder. Dit lijkt vooral te gelden voor jongeren onder de 18 jaar, maar vanwege het
beperkte aantal jongeren tot 18 jaar in dit onderzoek, moet dit resultaat met voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd. Leeftijd is onder deze groep vaak de reden die wordt genoemd waarom ze zijn
geweigerd.
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