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Aanhouding verdachten drugsdealen
Utrecht noord en zuid
Dinsdagochtend 17 november heeft de politie twee verdachten van drugshandel aangehouden. Een 22-jarige
man uit Utrecht noord en een 18-jarige man uit Utrecht zuid. Een flinke hoeveelheid drugs werd gevonden en
is beslag genomen. Beide mannen zitten voorlopig vast. De politie onderzoekt de zaak.
De aanhouding is het resultaat van een aanpak tegen
drugs waar ook de gemeente, Openbaar Ministerie en
belastingdienst deel van uitmaken.
Hulp
Om te voorkomen dat jongeren in de drugshandel
terechtkomen, werkt de gemeente samen met
hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de
buurt. Zo wordt op scholen een brief verspreid over de
aanhoudingen. Leraren kunnen de zaak dan in de klas
bespreken.
Straattekst
Kort na de aanhouding van de verdachten zijn in de
directe omgeving teksten op straat verschenen. De
teksten informeren de buurt dat hier een dealer ‘van de
straat is gehaald’. De teksten roepen jongeren op het
voorbeeld van de dealers niet te volgen.

Toekomst
Utrecht moet een stad zijn waar iedereen zich thuis en
veilig voelt. Jongeren verdienen een mooie toekomst.
De arrestaties zijn onderdeel van een aanpak van
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drugshandel en de negatieve gevolgen voor de buurt.
De politie, Openbaar Ministerie en Gemeente Utrecht
willen drugshandel tegengaan. Maar ook voorkomen
dat jongeren in de drugshandel terechtkomen. Als
overheid kunnen we dat niet alleen. Daarom hebben
uw hulp nodig.
Wat kunt u doen?
Ogen en oren van bewoners zijn onmisbaar bij het
bestrijden van criminaliteit en drugshandel. In het
geval van drugshandel kunt u letten op de volgende
signalen:
• Jongeren die ergens rondhangen en snel wat
uitwisselen met voorbijgangers
• Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.
• Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning,
ook op gekke tijden.
Melden
Bel 0900-8844 als u informatie heeft voor de politie of
contact wil met uw wijkagent. Melden en uploaden van
foto’s of filmpjes kan op www.politie.nl
• Bel 112 als u een verdachte situatie ziet, zoals
het handelen in drugs. Bel ook 112 als iets
gevaarlijk is, als er levens op het spel staan, of
als u een misdrijf (zoals een inbraak) ziet
gebeuren. Kortom, als elke seconde telt. U
vergroot hiermee de pakkans.
• Liever anoniem melden? Bel Meld Misdaad
Anoniem op 0800 7000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/
Meer weten?
Wilt u meer weten over de aanpak van drugshandel in
de wijk? Of in contact komen met hulpverlening?
Neem dan contact op met de gebiedsmanager
veiligheid van wijkbureau Zuid, via telefoonnummer
14 030.
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