
VRAGEN? 
Heb je vragen over iets wat je op 
deze pagina hebt gelezen? Neem 
dan contact op met de gemeente 
Waalwijk via ons algemene num-
mer 0416 - 683 456.

Woensdag 20 november 2019Verdachte situatie? Melden helpt!

  

MELD MISDAAD 
ANONIEM

Je kent de dader, maar de dader 
kent jou ook? Je hebt informatie 
over een ernstige misdaad, maar 
er zijn redenen waardoor je niet 
naar de politie kunt of durft? Een 
lastig dilemma!? Meld Misdaad 
Anoniem biedt uitkomst.

Meld Misdaad Anoniem (MMA) 
is een onafhankelijk meldpunt 
waar je anoniem melding kunt 
doen over ernstige criminaliteit 
en misdaad. Je kunt bij MMA 
melden over bijvoorbeeld: 
drugscriminaliteit, mensenhan-
del, overvallen, brandstichting, 
moord- of doodslag, fraude en 
corruptie. Jaarlijks komen er voor 
onze gemeente tientallen ano-
nieme meldingen binnen. Dankzij 
deze tips worden aanhoudingen 
gedaan en zaken opgelost.

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

'melding doen'.

Anoniem melding doen kan ook bij 
Meld Misdaad Anoniem (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  

(Dit kan ook anoniem)
• De app MijnGemeente   

(Dit kan ook anoniem)

Let wel: als je een terugkoppeling 
wilt, hebben we uiteraard wel jouw 
contactgegevens nodig.

ZELF MELDEN?

De strijd aangaan tegen criminele activiteiten
Als criminelen rijk worden over 
de rug van anderen/zwakkeren, 
als ze fraude plegen in de zorg, 
of als mensen worden misbruikt, 
treden we daar tegen op. We be-
schermen hiermee de rechtstaat, 
bewaken dat goede zorg wordt 
verleend en zien er op toe dat het 
geld van onze inwoners terecht 
komt waar het hoort. 

Wat voor criminele activiteiten 
komen we dan tegen in de ge-
meente Waalwijk?
We zien zolders die worden 
gehuurd door criminelen voor het 
kweken van hennep. We komen 
tegen dat zorgbudgetten door of 
namens criminelen aangevraagd 
worden en waar geen of slechte 

zorg voor wordt geleverd. Auto’s 
worden op andermans naam 
gezet zodat de echte eigenaar 
buiten beeld kan blijven. We zien 
dat sommige mensen worden 
gedwongen om onder slechte 
omstandigheden ergens te wonen 
en/of te werken.

Dit soort situaties waarin mensen 
worden misbruikt zijn schrijnend 
en ontoelaatbaar. Daar moeten 
we iets aan doen en dat kunnen 
we niet alleen.

Maak er een (anonieme) melding 
van
Het blijkt dat slachtoffers en 
getuigen het moeilijk vinden om 
met dit soort misbruikzaken naar 

ons toe te komen. Misschien om-
dat ze denken daardoor zelf (ver-
der) in de problemen te komen: 
in de problemen met de overheid 
of - erger - met een crimineel. 
Als mensen bij ons melden dat 
ze voor verkeerde zaken zijn 
benaderd of daadwerkelijk zijn 
misbruikt, dan gaan wij daar heel 
zorgvuldig mee om. Om de mel-
ding goed te kunnen beoordelen 
weten we het liefst wie er meldt 
zodat we in gesprek kunnen gaan 
als de informatie (nog) niet dui-
delijk genoeg is. Met de gegevens 
wordt altijd zeer vertrouwelijk 
omgegaan. Maar als mensen zich 
onveilig voelen begrijpen we wel 
dat het soms niet anders kan. 
Daarom bieden we ook de moge-

lijkheid om anoniem te melden, 
via de politie maar ook direct bij 
de gemeente.

Wil je een situatie van jezelf 
of een ander bij ons onder de 
aandacht brengen? Maak je je 
ergens zorgen over? Benader ons! 
We hebben JOU nodig voor een 
veilige gemeente Waalwijk!

De gevaren van hennepteelt
De illegale teelt van hennep is een veel voorkomende vorm van 
ondermijnende criminaliteit. De teelt van en handel in hennep is 
steeds vaker in handen van zware criminelen. De teelt van hen-
nep brengt gevaren met zich mee. Doordat de woning of het pand 
bekend is bij criminelen, en er veel geld mee te verdienen valt, is 
er een gevaar op ripdeals (als de ene criminele partij een andere 
criminele partij berooft), overvallen en geweldsdelicten. Ook de 
kans op brand, ontploffing of water- 
of stankoverlast is groot. Hennep-
kwekerijen kunnen overal zitten, ook 
in jouw buurt, waardoor ook jij in 
gevaar wordt gebracht. We hebben 
jouw hulp nodig om hennepkweke-
rijen tegen te gaan.

Hoe herken je een hennepkwekerij?
• Er hangt een stank die aan hennep doet denken.
• Je hoort voortdurend het geluid van een 

afzuiginstallatie of het tocht voortdurend.
• Er zitten ontluchtingspijpen in het dak, roosters in de 

gevel of er is een (dak)raam dat altijd open staat.
• Muren, vloeren of plafonds zijn warm of vochtig.
• Er vormt zich condens op ramen.
• Ramen zijn dichtgemaakt.
• Er treden regelmatig 

stroomstoringen op.
• Er zijn lampen die 

voortdurend fel branden.
• Op rare tijdstippen lopen er mensen 

met allerlei spullen te sjouwen.
• Het is niet duidelijk of het pand 

wel of niet bewoond is.

Meer informatie hierover vind je op onze 
website www.waalwijk.nl/veiligwaalwijk

Hoe herken je een drugslab?
Aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van een drugslab:
• Aanwezigheid van een sterke synthetische anijsachtige geur.
• Witte rook uit de afvoer/schoorsteen.
• Aanwezigheid van blauwe vaten en grote witte vloeistofcontai-

ners.
• Verdachte bedrijvigheid op onverwachte tijdstippen.
• Beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die nooit open gaan.
• Aanwezigheid van grote ijzeren ketels.
• Aanwezigheid van vrieskisten.
• Personen in plastic overalls en dragen van gasmaskers.
• Personen die lopen met jerrycans zonder etiketten.
• Busjes en kleine vrachtwagens zonder belettering.
• Brommende en tikkende geluiden op eentonige wijze. 

Wil je weten hoe synthetische 
drugs ruikt? Haal dan een 
geurkaart op het stadhuis.

Het aantal tijdelijke sluitingen van drugs-
panden in de afgelopen jaren:

2015:   8 sluitingen
2016: 12 sluitingen
2017: 24 sluitingen
2018: 38 sluitingen
2019: 30 sluitingen (tot 1-11-2019)

Gevaren van een drugslab
In de gemeente Waalwijk zijn 
ook al diverse drugslaboratoria 
aangetroffen, soms zelfs midden 
in een woonwijk. Deze drugslabs 
dienen ook zo snel mogelijk ont-
dekt en ontmanteld te worden. 
De gevaren die zo’n lab met zich 
meebrengt zijn groot.

• Explosie gevaar door het 
mengen van verschillende 
producten.

• Vergiftiging door de gassen die 
vrij komen door het mengen 
van producten.

• Brandgevaar door het verwar-
men van de producten. 

• Overvallen en geweld door 
criminelen die de drugs willen 
stelen. 

• Lozing van afval op verschil-
lende wijze zoals het dumpen 
van vaten, het verwerken van 
afval, bijvoorbeeld in bemes-
ting voor de landbouw. 


