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Vijftien straatdealers aangehouden
De politie heeft vijftien verdachten aangehouden voor het dealen van drugs. De aanhoudingen vonden plaats
in de wijken Zuilen, Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland. Tijdens de aanhoudingen namen politieagenten
verder verschillende soorten harddrugs, telefoons, dealerbenodigdheden, auto’s en scooters in beslag. Vier
verdachten zijn inmiddels berecht via snelrecht. Op 18 november is nog een snelrechtzitting.
De politie hield de dealers op heterdaad aan. De
aanhoudingen vonden plaats na maandenlang
onderzoek van politie en Openbaar Ministerie.
•
Wat merkt u van drugshandel?
Drugscriminaliteit heeft een negatieve invloed op
wijken en buurten. Zo kunnen drugslabs middenin
woonwijken zitten. In labs zijn vaak gevaarlijke stoffen
aanwezig zijn die explosies en brand kunnen
veroorzaken. En als er criminelen in een buurt
aanwezig zijn, betekent dat ook dat er meer kans is op
geweld en overlast op straat.
Wat kunt u doen?
Samen zien en horen we veel meer. Meld het wanneer
u iets verdachts ziet, ruikt of hoort, zoals:
•
•
•
•
•

Jongeren die rondhangen en snel wat
uitwisselen met voorbijgangers;
Een auto waar mensen (tegen betaling) steeds
iets ‘afhalen’;
Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning,
ook op gekke tijden, zoals ‘s nachts.
Geuren die bij drugs(productie) horen, zoals
een hennep-, aceton of amandelgeur;
Een woning waar de ramen vaak beslagen zijn
en de afzuigkap veel aanstaat.

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.

Wat doen wij?
Gemeente, politie, Openbaar Ministerie en partners
pakken samen drugscriminaliteit aan. We doen
controles, sluiten (drugs)panden en pakken
verdachten op. Maar we proberen ook te voorkomen
dat jongeren in de drugscriminaliteit belanden, en
helpen mensen die dat nodig hebben. Zo maken we
jongeren via lessen op school bewust van de zwarte
kant van een criminele loopbaan. We werken aan
baanperspectief voor (kwetsbare) personen, en helpen
jongeren die in de criminaliteit dreigen te komen met
een persoonlijke aanpak.
Meer informatie of hulp nodig?
Meer weten over de aanpak van (drugs)criminaliteit in
uw wijk? Of maakt u zich zorgen over iemand die
mogelijk betrokken is bij drugscriminaliteit?
Neem contact op met uw wijkbureau via
telefoonnummer 14 030 of via noordoost@utrecht.nl.

Meld signalen altijd, ook als u niet zeker weet of u het
goed gezien heeft. We onderzoeken meldingen
voordat we actie ondernemen. 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.
Bel ook 112 als iets gevaarlijk is, als er levens
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