Beste meneer/mevrouw,
Iedereen wil graag wonen in een veilige en leefbare buurt. Daar moeten we met elkaar aan werken: gemeente,
politie, andere partners en buurtbewoners. Zo is ook de aanpak van georganiseerde criminaliteit al langer geen
exclusieve taak meer van politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak van georganiseerde
criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar
beschikking heeft. Maar ook u kunt een bijdrage leveren. Daarom stuur ik u deze brief.
Georganiseerde criminaliteit is dichtbij
Helaas is er ook in onze gemeente sprake van georganiseerde criminaliteit. Drugsproductie en drugshandel, zorgfraude, witwassen, vastgoedfraude, mensenhandel en arbeidsuitbuiting spelen zich vlak onder onze ogen af. Deze
vormen van criminaliteit noemen we ‘ondermijning’, omdat het onze samenleving verstoort en ondergraaft. De
vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, is groter dan u misschien denkt en er gaat heel veel geld in om.
We hebben er allemaal last van
De ondermijnende criminaliteit heeft gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Bij het telen van
hennep is het risico op brand groot. Bij het maken van drugs is sprake van explosiegevaar of het vrijkomen van
levensbedreigende gassen. De dumping van drugsafval vervuilt de bodem en ons drinkwater. De herstelkosten
betalen we met elkaar. Bij zorgfraude worden de meest kwetsbare personen uit onze samenleving de dupe.
Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben en fraudeurs gebruiken het geld om er zelf beter van te worden.
Hierdoor stijgen de zorgkosten en ook hier krijgt de samenleving de rekening gepresenteerd. Kortom: we hebben
er allemaal last van.
U kunt helpen!
Samen met politie, justitie en andere veiligheidspartners bestrijden we dit. U kunt ons hierbij goed helpen. Hoe?
1.

Door niet weg te kijken, maar te melden. Klopt er iets niet? Is het te mooi om waar te zijn?
Dan vraag ik u om vermoedens van drugsproductie en drugshandel, zorgfraude, witwassen,
vastgoed fraude, mensenhandel en arbeidsuitbuiting te melden. U kunt dit doen bij de politie
(0900-8844) of bij Meld misdaad anoniem (0800-7000).

2.

Door ‘nee’ te zeggen als u benaderd wordt om mee te werken aan deze vormen van criminaliteit.

Samen werken we zo aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit dichtbij en zorgen we voor een prettige
en veilige buurt. Mag ik op u rekenen?
Op de achterkant van deze brief vindt u een Hennepkaart met daarop nog enkele tips.
Met vriendelijke groet,
drs. A.J. van Hout, burgemeester van Westervoort

Hennepkwekerij
in uw buurt?

Help mee onveilige situaties
te bestrijden!
Hoe herkent u een hennepkwekerij?

Helpt u ons?

Onderstaande punten kunnen wijzen op een woning waar

Herkent u de hiernaast genoemde kenmerken? Of heeft u om

hennep wordt geteeld :

andere redenen een vermoeden dat er een hennepkwekerij in

• Permanent een vreemde geur of stankoverlast

uw buurt zit?

• Gordijnen die altijd dicht zijn, of afgeplakte ramen
• Condens op de ramen
• Stroomstoringen of flikkerend licht
• Warmte-uitstraling via muren
• Een ‘onbewoond’ huis, dat ‘s avonds of ’s nachts regelmatig

Meld verdachte situaties bij de politie,
via 0900 – 8844, of bij Meld Misdaad
Anoniem via 0800 – 7000.

wordt bezocht
Kijk voor meer informatie over Liander op www.liander.nl.

