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Sluiting woning aan de Peetersdreef
Dinsdag 15 juni heeft de politie drugs, geld, een vuurwapen en spullen die wijzen op mogelijke drugshandel
gevonden in een woning aan de Peetersdreef. Deze spullen zijn in beslag genomen en een 40-jarige Utrechter
is aangehouden. De burgemeester heeft besloten de woning te sluiten.

In een onderzoek van de politie ontstond het
vermoeden dat er drugs werden opgeslagen aan de
woning aan de Peetersdreef. Daarom is er een inval bij
deze woning gedaan.

ouders te trainen in het herkennen van signalen dat
hun kind betrokken is bij (drugs)criminaliteit, en door
jongeren die in de criminaliteit dreigen te komen te
begeleiden met een intensieve persoonlijke aanpak.

Er zijn spullen in de woning gevonden, die de
openbare orde in gevaar brengen en een negatieve
invloed op het woon- en leefklimaat hebben.
Deze woning ligt in een al zeer kwetsbare wijk waar de
gemeente, samen met onder andere politie, al geruime
tijd bezig is om het tij te keren.
Daarom heeft de burgemeester de woning aan de
Peetersdreef en bijbehorende berging per 2 augustus
voor 6 maanden gesloten.
Negatieve gevolgen voor bewoners
Drugscriminaliteit kan ook negatieve gevolgen hebben
voor eerlijke bewoners. Zo gaat drugsproductie samen
met brand- en explosiegevaar, ook voor omliggende
gebouwen/woningen. En er is een hoger risico op
geweld en overlast in en rondom panden die
criminelen gebruiken.

Wat kunt u doen?
Bewoners zijn onmisbaar bij het bestrijden van
(drugs)criminaliteit. Samen zien we namelijk meer
signalen. U kunt ons helpen door op deze signalen te
letten en deze te melden. Signalen die kunnen wijzen
op illegale activiteiten in woningen zijn:
Grote delen van woningen zijn dichtgeplakt;
•
Woningen zijn beveiligd met veel camera’s;
•
Woningen lijken niet bewoond;
•
Geuren die bij drugs(productie) horen, zoals een
•
hennep-, aceton of amandelgeur;
Aanloop op vreemde (nachtelijke) tijdstippen;
•
Drugsafval op straat (sealpacks, zakjes, vloeitjes,
•
rietjes, etc.);
Bezoekers die korte tijd in de woning blijven;
•
Auto’s die langsrijden of parkeren, waar andere
•
personen in- en uitstappen.

Wat doet de gemeente?
Gemeente, Politie, Openbaar Ministerie en partners in
de wijken werken intensief samen om
(drugs)criminaliteit aan te pakken, maar ook te
voorkomen. Aanpakken doen we bijvoorbeeld door
verdachten van drugsdealen op te pakken en controles
uit te voeren. Voorkomen doen we onder andere door
jongeren via lessen op school bewust te maken van de
schaduwkanten van een criminele loopbaan, door

Meld signalen altijd, ook als u niet zeker weet of u het
signaal goed gezien heeft. We onderzoeken
meldingen voordat we actie ondernemen.
Signalen kunt u op de volgende manier 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 ook op
www.politie.nl
Bel 112 als u een acute verdachte situatie ziet.
•

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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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.
Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of ga
•
naar www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/ als u
liever anoniem wilt melden
.
Koffie met de wijkagent
Woensdagavond 4 augustus staan wijkagent Freek en
medewerker van het wijkbureau in de Peetersdreef (bij
het speeltuintje). Kom vanaf 19.00uur langs voor een
kop koffie, thee of een praatje. Hier kunt u terecht met
vragen over dit incident, maar ook over andere zaken
in uw buurt waar u zich zorgen over maakt of die juist
goed gaan.
Meer informatie of hulp nodig?
Wilt u meer weten over de aanpak van
(drugs)criminaliteit in uw wijk? Of wilt u in contact
komen met hulpverlening, bijvoorbeeld als u zorgen
heeft over iemand in uw omgeving die mogelijk
betrokken is bij criminaliteit? Neem dan contact op met
de gebiedsmanager veiligheid van uw wijk via
telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
of via telefoonnummer 14 030.

