
Uw melding nodig bij aanpak drugscriminaliteit!

Veiligheid is van ons allemaal!

Waarom zoveel aandacht 
voor het terugdringen van 
drugscriminaliteit?
• Elke inwoner van onze gemeente moet veilig kunnen wo-

nen, werken en opgroeien.
• Drugshandel rukt op in woonwijken en tast daarmee de 

leefbaarheid aan.
• Drugsproductie brengt grote risico’s met zich mee: 

brand- en explosiegevaar door knoeien met elektriciteit en 
opslag van chemische sto� en.

• Drugsproductie gaat gepaard met illegaal stroom aftappen. 
De kostenpost die dit met zich meebrengt wordt verrekend 
aan de gebruikers die wel betalen voor stroomgebruik.

• Het probleem van drugscriminaliteit ontwricht de samen-
leving.

• Afrekeningen in het criminele circuit vormen een gevaar 
voor de omgeving.

• Drugshandel is vaak in handen van criminelen die mensen 
bedreigen en afpersen.

• Die criminelen verdienen op een illegale manier enorme 
hoeveelheden geld, terwijl andere mensen keurig elke dag 
naar hun werk gaan en een eerlijk leven leiden.

Melden loont
Hennepkwekerijen en drugslabs komen overal voor. Van 
rijtjeshuizen tot � ats, van villa’s tot industrieterreinen. 
Georganiseerde hennepteelt en handel in drugs veroorzaken 
overlast en (brand)gevaar. Het zijn vormen van ondermijnende 
criminaliteit: onzichtbare criminaliteit waarbij boven- en 
onderwereld met elkaar verbonden zijn. Deze criminaliteit 

tast de samenleving aan en is gevaarlijk.  
Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, 

woningbouwcoöperatie Casade, 
belastingdienst en Baanbrekers 

treden hiertegen hard op. Door 
nauw samen te werken, informatie 
met elkaar te delen en samen onze 

bevoegdheden te gebruiken, zijn 
we beter in staat om deze vormen 

van criminaliteit te stoppen. Zo heeft 
de burgemeester op basis van de wet 

Damocles altijd de mogelijkheid panden 
te sluiten, zowel bedrijfsruimten als woningen. 

Die aanpak is erop gericht om de bekendheid  van het pand als 
drugslocatie te stoppen en om gevaar en overlast voor direct 
omwonenden weg te nemen. Meldingen zijn daarvoor heel 
belangrijk. We hebben jou nodig voor een veilig Waalwijk!

Inwoners kunnen (vermoedens 
van) misdaden anoniem mel-
den bij Meld Misdaad Anoniem 
(MMA). In 2018 kwamen er bij 
MMA 57 meldingen binnen over 
locaties in Waalwijk. 

De gemeente Waalwijk en de 
politie krijgen deze meldingen 
door en zij voeren vervolgens 
onderzoek uit naar wat er aan de 
hand is. Soms leidt dat tot niets 
en soms treft de politie en/of de 

gemeente inderdaad situaties 
aan die illegaal zijn of op een 
andere manier ‘niet kloppen’.

In 2018 leidden deze MMA-
meldingen tot 36 sluitingen van 
panden omdat er drugs was 
aangetro� en. Soms in de vorm 
van een grote hoeveelheid hard-
drugs, soms in de vorm van een 
hennepkwekerij of een drugs-
laboratorium.

Woning of pand sluiten? 
Mag dat dan zomaar?

De burgemeester heeft de be-
voegdheid om bestuursrechtelijk 
op te treden tegen drugs. Dat 
geldt voor hennepkwekerijen en 
drugslaboratoria, maar ook voor 
het hebben van een hoeveel-
heid drugs die groter is dan een 
gebruikershoeveelheid of voor 
‘voorbereidingshandelingen’. Als 
er nog geen kwekerij of lab wordt 
aangetro� en maar wel alle spullen 
die daarvoor bedoeld zijn, dan 
kan er ook ingegrepen worden. 
Dat is nodig omdat bijvoorbeeld 
grondsto� en voor synthetische 
drugs zo gevaarlijk zijn dat alleen 
de illegale opslag ervan al serieus 
brandgevaar met zich meebrengt. 
Of er in een woning of een pand 
drugs worden aangetro� en, een 
hennepkwekerij, een drugslab 
of spullen die daarvoor bedoeld 

zijn: de samenwerkende partners 
treden er tegen op. Het maakt 
daarbij niet uit of de drugs wel 
of niet van de eigenaar zijn: de 
woning of het pand gaat tijdelijk 
dicht. Het kan dus echt gebeuren 
dat bewoners hun woning tijdelijk 
gesloten zien worden omdat hun 
volwassen inwonende kind een 
behoorlijke hoeveelheid drugs 
in bezit heeft. Het maakt daarbij 
geen verschil of het een huur-
woning of een koopwoning be-
treft. Bewoners van een huur-
woning lopen bovendien het 
risico dat het huurcontract ont-
bonden wordt door de 
woningcorporatie of verhuurder. 
Bewoners van een koopwoning 
lopen het risico dat de bank het 
hypotheekcontract ontbindt. 

  

Drugshandel op straat?
Binnen de gemeente Waalwijk is het niet toegestaan om op straat 
drugs te verhandelen. In de twee gedoogde co� eeshops kunnen 
volwassenen softdrugs kopen voor eigen gebruik. Het kopen en 
verkopen in de buitenruimte (‘op straat’) van drugs is strafbaar, 
zowel politie als onze boa’s treden daartegen op. 

ZIET U EEN VERDACHTE SITUATIE? 
BEL DIRECT 112.

Melding doen kan bij de politie 
via: 0900 - 88 44 
www.politie.nl > via de keuze 
‘melding doen’.

Anoniem melding doen kan bij 
MMA via: 0800-7000
www.meldmisdaadanoniem.nl > 
via de keuze ‘anoniem melden’.

Melding doen kan bij de gemeente 
via: 0416 – 683 456 
www.waalwijk.nl/melding

ZELF MELDEN?

De aantallen tijdelijke sluitingen 
van panden in de afgelopen vier 
jaar:

2015:    8 sluitingen
2016:  12 sluitingen
2017:  23 sluitingen
2018:  36 sluitingen

SLUITINGEN

• De politie en het Openbaar 
Ministerie voeren een straf-
rechtelijk onderzoek uit.

• De politie ontmantelt de 
kwekerij of het lab.

• Volledig losstaand van het 
strafrechtelijk proces start de 
gemeente een bestuursrechte-
lijk procedure. Uitgangspunt 
van ons beleid is een tijdelijke 
sluiting van de woning of het 
bedrijfspand. 

• Tussen de inval van de politie 
en de eventuele sluiting 
van een pand zit een aantal 
weken. 

• Binnen die weken heeft de 
eigenaar/gebruiker van het 
pand de mogelijkheid om 
bezwaar te maken.

• Vervolgens wordt het pand 
gesloten en verzegeld. Ook 
komt er een bord op de gevel 
die dit aangeeft.

HENNEPKWEKERIJ OF 
DRUGSLAB ONTDEKT. 
WAT DAN?


