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Als CDA gaan we regelmatig de straat op met enquêtes. Dit om erachter te komen hoe 
u en jij over lokale politieke onderwerpen denkt. Vervolgens proberen we met de 
uitkomsten díe dingen op de politieke agenda te krijgen die in onze gemeente van 
belang zijn. 

Het meest recente voorbeeld is de aandacht die we als CDA hebben gevraagd voor het 
stallen van fietsen in het centrum van Nijkerk. 

Ook afgelopen week zijn we als CDA weer de straat op gegaan met enquêtes. In Nijkerk en Hoevelaken hebben 
we veel mensen gesproken, en ook online hebben we al veel reacties ontvangen. Onderwerp van deze week: 
lachgas. 

Lachgas is een verdovend middel wat enorm in opkomst is. Het wordt steeds meer gebruikt door vooral jongeren. 
Volgens onderzoeksbureaus, maar ook volgens lokale organisaties zoals jeugd- en jongerenwerk. Het gebruik van 
lachgas wordt ook steeds meer als ‘normaal’ gezien. Ergens is dat wel te verklaren: het kan vrij gekocht worden 
door minderjarigen, verkoop wordt niet gereguleerd en je kan het gewoon overal in de openbare ruimte 
gebruiken. Naast een school? In een park? Geen probleem. Niets wijst erop dat het hier om een potentieel 

gevaarlijk middel gaat. 

Het gebruik wordt ook steeds zichtbaarder. Patronen worden regelmatig op straat gevonden, en de schadelijke 
milieueffecten van die rondslingerende patronen zijn volgens onderzoek erg groot. 

Het gebruik van lachgas is dus helemaal niet zo normaal als nu vaak gedacht wordt. Waarom zouden we het dan 
wel behandelen als iets normaals? Daarom gingen wij de straat op om uw en jouw mening te vragen! 

We zullen als CDA de uitkomsten van de enquête analyseren en op basis daarvan het onderwerp op de politieke 
agenda proberen te krijgen. Enquête nog niet ingevuld? Stuur even een mailtje of check ons op Facebook! 

U hoort nog van ons! 

 


