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Niet wegkijken, maar aanpakken
Beste inwoners,
Drugscriminaliteit is een groot probleem in Brabant. Ondermijning van het
openbaar bestuur dreigt en overheden moeten alle zeilen bijzetten om
georganiseerde drugscriminaliteit aan te pakken. Dat geldt ook voor de gemeente
Heusden. Ik ben er trots op dat wij hier niet wegkijken, maar aanpakken.
Dat doen we samen met de politie, met het Openbaar Ministerie in Brabant, met
Woonveste en met u, de inwoners van onze gemeente. Veiligheid is een zaak van
ons allemaal! Daar wil ik het in deze brief met u over hebben.
Drugscriminaliteit is níet ver van uw bed
Als hardwerkende burger denkt u wellicht dat drugscriminaliteit een ver-van-uwbed-show is. Helaas is dat niet zo. In 2016 sloten we bijvoorbeeld ruim veertig
drugspanden in de gemeente Heusden. Dat is bijna één per week, verspreid door
onze hele gemeente. In al deze panden was er sprake van een gevaarlijke situatie
voor de bewoners, voor de buren en voor de rest van de straat.
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Helpt u mee?
De gemeente Heusden, de politie, het OM en Woonveste kijken niet weg, wij
pakken aan. Door te surveilleren, door toezicht te houden, door aandacht te eisen
van de landelijke politiek, door samen te werken met alle overheden in Brabant.
Toch is uw hulp onmisbaar.
Wat kunt u doen? Meld verdachte situaties bij de politie, bij de gemeente of via
Meld Misdaad Anoniem. Meld u aan bij de buurt-WhatsApp of Buurtpreventie. Op
het nieuwe meldpunt www.nietwegkijken.nl kunt u verdachte situaties melden, treft
u tips om hennepkwekerijen te herkennen en leest u meer over de aanpak van
drugscriminaliteit in onze gemeente. Bij meldingen wordt uw informatie strikt
vertrouwelijk behandeld.

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Doeners met een Droom
Je bent een held als je meldt. Sterker nog: het is uw burgerplicht. Het gaat hier om
het aanpakken van criminelen én de veiligheid van onze kinderen, van ouderen,
van onze inwoners!
Wij zijn de gemeente voor Doeners met een Droom. Mensen die een ambitie
hebben en daar zelf hard aan werken, kunnen rekenen op onze ondersteuning.
Juist daarom kijken wij niet weg voor criminaliteit, maar pakken wij die aan. Dat
verdienen al die hardwerkende, eerlijke Heusdenaren.
Met vriendelijke groet,

Jan Hamming
burgemeester

