
 

 

Leefbaar Someren wil legalisering medicinale wiet: ‘Er mag geen 
drugsmaffia aan te pas komen’ 
 
SOMEREN - Het is nog bij wet verboden, maar Leefbaar Someren vindt dat 
het telen van medicinale wiet voor eigen gebruik toegestaan moet worden in 
Someren. De nieuwe nummer vier op de kieslijst Peter Schols haalde in 2019 
nog het nieuws met zijn vergeefse verzoek om wietolie te mogen maken 
vanwege ondraaglijke fantoompijnen. 
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Het is een van de opvallendste punten uit het verkiezingsprogramma van de huidige oppositiepartij. 
Leefbaar Someren wil de teelt van enkele planten voor het maken van medicinale wiet voor eigen 
gebruik toestaan. 
Maar het moet wel allemaal netjes gebeuren, aldus lijsttrekker Arnold Verhofstad. ,,Er komt dus geen 
drugsmaffia aan te pas en er wordt geen stroom illegaal afgetapt. Zolang we het niet mogen 
toestaan, moeten we het gedogen en niet moeilijk doen”, licht hij het programma toe. 
Wietolie helpt bij pijnbestrijding 
Sommige mensen maken medicinale wietolie van zelfgeteelde hennepplanten. Die olie helpt hen bij 
pijnbestrijding en het hebben van een draaglijk leven. Nieuweling op de kieslijst Schols is een van 
hen. Hij mist een been door kanker en rijdt door Someren met een scootmobiel, in gezelschap van 
zijn drie honden.  
 
Twee keer nee van Dilia Blok 
In 2019 probeerde hij al om legalisering van zijn hennepplanten in de achtertuin voor elkaar te 
krijgen. Tot twee keer toe stuitte hij echter op een ‘nee’ van burgemeester Dilia Blok. Ook al zijn er 
uitspraken van rechters bekend die teelt voor eigen gebruik wel toestaan. Blok zei destijds dat ze 
naar de wet handelt en dat wietteelt nog steeds verboden is. Tegelijkertijd gaf ze toe dat het af en 
toe ook lastige materie is.  
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Voor Leefbaar Someren-kandidaat Schols is er sindsdien amper iets veranderd aan zijn situatie , zegt 
hij. Hij teelt nog steeds enkele hennepplantjes in zijn achtertuin en maakt daar wietolie 
van. ,,Iedereen weet daarvan. Sinds mijn verzoek heb ik gelukkig geen last meer gehad van de 
politie.” 
 
Politieke leek 
Wat zijn exacte rol in de politiek wordt weet Schols niet. Hij is een echte leek op dat gebied, geeft hij 
eerlijk toe. Hij heeft de laatste jaren af en toe contact gehad met Verhofstad, die zich nu net als 
Schols sterk wil maken voor legalisering. Schols is blij met zijn nieuwe ‘hobby’. 
Schols: ,,Ik heb nog maar drie van mijn vijf honden, dus ik heb straks tijd over. Echte hobby’s heb ik 
niet echt. Dan kan ik wel de hele dag voor de televisie gaan hangen of ik ga iets anders doen. Daarom 
heb ik tegen Arnold gezegd dat ik wel voor Leefbaar op de lijst wil staan.”  
Verhofstad is blij met zijn komst. Hij voorziet aanvankelijk een rol voor Schols in de 
achterbanvergaderingen van de partij. ,,Peter is heel actief. Laatst hebben we geflyerd. Je zou zeggen 
dat een man in een rolstoel niet ver komt, maar hij heeft bij alle appartementen een flyer in de bus 
gedaan.”  


