We hebben u hard nodig!
Wordt er bij u in de straat openlijk gehandeld door drugsrunners,
heeft u signalen dat er in uw buurt een hennepkwekerij is of
ervaart u andere drugsgerelateerde overlast? Meld het dan bij het
Drugsmeldpunt. U bent de ogen en oren van de stad!
Melden kan via telefoonnummer (043) 350 51 11
of via internet www.maastricht.nl/drugs

ANONIEM MELDEN IS VEILIG EN ÉCHT ANONIEM
Bent u bang dat de verdachte achter uw naam komt? Vermoedt u dat uw
buren hennep kweken, maar wilt u niet dat ze weten dat u gemeld hebt?
Anoniem melden kan: deel uw informatie in het digitale meldingsformulier,
maar vul uw eigen gegevens niet in. We kunnen bij een anonieme melding
de voortgang echter niet aan u terug melden.

WAT IS UW ROL?
Uw bijdrage is onmisbaar. Door overlast te melden bij het Drugsmeldpunt
krijgen we een nog beter beeld van de overlastsituatie en kunnen we dus
daadkrachtiger en gerichter handelen. Alle informatie helpt daarbij: nummerborden, beschrijvingen van deals en drugsrunners, werkwijzen van
staathandelaren of uw vermoeden van een hennepplantage. Alle details
zijn welkom!
Voorbeeld: ook de helft van een nummerbord kan ons helpen, want misschien heeft iemand anders de andere helft van het nummerbord voor
ons beschreven.
Elke melding wordt vertrouwelijk én serieus behandeld.
Let op: het Drugsmeldpunt is géén alarmcentrale: als u een melding
doet, staan we niet een kwartier later met een patrouilleauto op de
stoep. We verzamelen alle informatie en zetten aan de hand van deze
informatie acties uit. Dat is niet meteen zichtbaar. Heeft u acuut politie
nodig, dan kan dat via het reguliere alarmnummer: 112.

EN HOE DAN VERDER?
Bij het Drugsmeldpunt wordt alle informatie verzameld en geanalyseerd. Hierop worden in samenwerking met de politie acties uitgezet.
Als u uw contactgegevens achterlaat, bellen of mailen we u terug om u op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond uw melding.

SAMEN STERK
Het Drugsmeldpunt is de belangrijkste schakel tussen u, de inwoners van
Maastricht, en de teams die op straat actief drugsoverlast aanpakken. In
het meldpunt werken onder andere de gemeente Maastricht en de politie
samen aan de bestrijding van drugsoverlast.
WAAROM SAMENWERKEN?
Samenwerken betekent een effectievere en daadkrachtigere aanpak.
Want als de partijen informatie met elkaar delen ontstaat er een beter
beeld van de problemen en kunnen we gerichter handelen.
Als politieagenten vermoeden dat een persoon vanuit een woning drugs
dealt, mogen zij volgens de wet dit huis niet zomaar binnenvallen. Door
samen te werken delen we snel zo veel mogelijk informatie. Wie woont er
op het adres? Staan er bedrijven ingeschreven? Zijn de bewoners bekend
met de drugshandel? Nu kunnen we een afgewogen beslissing maken:
als er nog meer informatie nodig is onderzoeken we op welke manier deze
het beste te verzamelen is. Ook daarbij kunt u een rol spelen. Als er volgens de wet genoeg informatie is, gaan we zo snel mogelijk over tot actie.
FRONTIÈRE
Het Drugsmeldpunt is onderdeel van het project ‘Frontière’. In dit project
werken verschillende partijen samen om drugsoverlast aan te pakken,
elkaar van informatie te voorzien en communicatie en voorlichting te organiseren.
Aan het Drugsmeldpunt werken mee:
Gemeente Maastricht
Politie Limburg
Openbaar Ministerie
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