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Sluiting woning aan de Van Brammendreef
Dinsdag 13 april heeft de politie een grote hoeveelheid drugs en geld gevonden in een woning aan de Van
Brammendreef. Er is direct een beveiligingseenheid ingeschakeld om de woning met inhoud te beveiligen.
Een 34-jarige man is aangehouden. De verdovende middelen en het geld zijn in beslag genomen. De
burgemeester heeft besloten de woning met spoed te sluiten.
Rond 02.00 uur kreeg de politie een melding van een
mogelijke woninginbraak in de woning. Agenten
gingen erheen en toen zij in de woning keken of er nog
inbrekers aanwezig waren, zagen zij tassen met
pakketten drugs erin. Een 34-jarige man uit Utrecht die
aanwezig was, werd aangehouden. Er is uitgebreid
zoeking gedaan in de woning, waarbij een grote
hoeveelheid drugs en een grote hoeveel contant geld
werd gevonden. Deze zijn in beslag genomen.
Signalen van ondermijning in een flat
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. Signalen die kunnen wijzen op illegale
activiteiten in woningen zijn:
• Grote delen van woningen zijn dichtgeplakt,
voorbijgangers kunnen niet naar binnen kijken
• Woningen zijn beveiligd met veel camera’s, lijken
niet bewoond
• Er hangt een bijzondere geur. Hennepkwekerijen
en drugslabs kunnen een specifieke geur afgeven.
• Aanloop (bekende) gebruikers/dealers
• Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen
• Drugsafval op straat (sealpacks, zakjes, vloeitjes,
rietjes, etc.)
• Overlast van personen die onder invloed zijn
• Bezoekers die korte tijd in panden blijven
• Auto’s die langsrijden of parkeren, waar andere
personen in- en uitstappen

Melden
Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Dan kunt u
het volgende doen:
• Bel 0900-8844 als u informatie heeft voor de
politie (bijvoorbeeld een getuigenverklaring) of
een vraag heeft of contact wil met uw
wijkagent. Melden en uploaden van foto’s of
filmpjes kan ook op www.politie.nl.
• Bel 112 als iets gevaarlijk is, als er levens op
het spel staan, of als u een misdrijf ziet
gebeuren. Kortom, als elke seconde telt. Bel
ook 112 als u een verdachte situatie ziet, zoals
voorbereidingen voor een inbraak. U vergroot
hiermee de pakkans.
• Liever anoniem melden? Bel Misdaad
Anoniem op 0800 7000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden
Koffie met de wijkagent
Maandagmiddag 26 april staan wijkagent Rene en een
medewerker van het wijkbureau in de Van
Brammendreef. Kom langs voor een kop koffie, thee of
een praatje. Hier kunt u terecht met vragen over deze
arrestatie, maar ook over andere zaken in uw buurt
waar u zich zorgen over maakt of die juist goed gaan.
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 Overvecht, via
telefoonnummer 14 030.

In Overvecht bouwen we samen aan een betere wijk. Een wijk waar mensen met plezier wonen en werken. Een
wijk waarin iedereen meetelt, zich thuis voelt en waar aandacht is voor elkaar. Waar kansen zijn voor jongeren en
waar het veilig is. Een wijk waar je trots op bent. Bewoners, vrijwilligers, organisaties en ondernemers zetten zich
hier samen voor in.
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