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In actie tegen drugshandel
In een grote actie zijn op 14, 15 en 16 december twaalf mannen aangehouden in Hoograven, Rivierenwijk en
Kanaleneiland. Eerder deze maand werden al vier dealers aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van
drugshandel. De verdachten zitten vast. Op 27 en 28 december moeten ze voor de rechter verschijnen.

Politie en justitie hebben de afgelopen maanden
onderzoek gedaan naar drugsdealers in de wijken
Hoograven, Rivierenwijk en Kanaleneiland. Eerder
deze maand zijn in hetzelfde onderzoek al 4
verdachten aangehouden. En het afgelopen jaar zijn in
verschillende onderzoeken 11 verdachten
aangehouden. 8 van hen zijn veroordeeld tot
jeugddetentie en gevangenisstraffen tot 18 maanden.
Een aantal mag tijdelijk de buurt niet meer in of krijgt
verplicht hulp.
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. Drugsgebruikers zijn via een sms op hun
gedrag aangesproken en doorverwezen naar zorg.
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’. Ze roepen jongeren op het
voorbeeld van de dealers niet te volgen en verwijzen
naar de Instagrampagina van Straatwaarde(n).

Wat kunt u doen?
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 op wijkbureau Zuidwest, via telefoonnummer
14 030.

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
drugshandel en de negatieve gevolgen voor de buurt.
De politie, Openbaar Ministerie en Gemeente Utrecht
willen drugshandel tegengaan. Maar vooral ook
voorkomen dat jongeren in de drugshandel
terechtkomen. Als overheid kunnen we dat niet alleen.
Daarom hebben uw hulp nodig.
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