
 
 

Thema Drugsoverlast 
Eind vorig jaar heeft het VBT een buurtbrede bijeenkomst over Drugsoverlast georganiseerd. 
De opkomst was hoog, met zowel inwoners als Limmel en Nazareth; met vertrouwde 
deelnemers en nieuwe gezichten. De VBT-bewonersgroep had het voorwerk gedaan. Zij 
hadden nagedacht over de problemen rondom drugsoverlast en mogelijke oplossingen:  

 Posters waaruit blijkt dat bewoners drugsoverlast spuugzat zijn 

 Het melden makkelijker en beter maken: een kaart waarop alle gegevens staan die bij 
een goede melding nodig zijn voor de politie. 

 Ogen open houden: Een kleine groep bewoners die zich inzet als buurtoppas met een 
signalerende functie en een korte lijn met de wijkagent. 

 Een facebook-pagina voor meer informatie. 

 Meer informatie over anonimiteit bij meldingen.  
 
Over dat laatste punt, het volgende stukje: 

Meldingen en anonimiteit, hoe zit het nou? 
Er blijkt veel onduidelijkheid over de anonimiteit en vertrouwelijkheid bij melden van 
drugsoverlast. Mensen durven niet te melden, omdat ze bang zijn dat de mensen over wie ze 
melden erachter kunnen komen. Op de bijeenkomst werd het nog eens uitgelegd: 
- Het drugsmeldpunt behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Dat betekent dat 

niemand er achter komt wie iets gemeld heeft.  
- Wanneer u het Drugsmeldpunt belt, dan wordt uw naam, adres en telefoonnummer 

gevraagd. Uw gegevens worden echter strikt vertrouwelijk behandeld. Uw naam belandt 
niet in een proces-verbaal en wordt dus ook niet bekend.  

- Er is een verschil tussen meldingen en aangiftes. Alleen als u aangifte doet, komen uw 
gegevens in een proces verbaal. Bij een melding wordt geen proces verbaal opgemaakt.  

- Een melding kan voor de politie het startsein betekenen voor een onderzoek. De politie 
zal na een melding zelf moeten waarnemen wat er aan de hand is. Als er vervolgens een 
proces verbaal wordt opgemaakt, dan staat daar in dat de politie een strafbaar feit heeft 
waargenomen, niet de naam van degene die iets gemeld heeft. 

- Het Drugsmeldpunt is géén alarmcentrale, maar verzamelt informatie om de overlast zo 
goed mogelijk aan te pakken. De politie en de gemeente gebruiken de informatie om in 
actie te komen. Zelfs de kleinste details zijn goed om te melden. Meerdere kleine 
meldingen samen kunnen namelijk ook nuttig zijn voor de politie en de gemeente. 

- Als u anoniem meldt, kunt u uiteraard geen terugkoppeling krijgen. 

Hoe kunt u melden? 
- Telefoonnummer Drugsmeldpunt:  043 350 5111  
- Website Drugsmeldpunt: http://www.gemeentemaastricht.nl/product/drugsmeldpunt.  
- VBT-meldingskaart Drugsoverlast. Op te vragen bij Karen.hop@trajekt.nl/06-52807595 
- Telefoonnummer Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Meldingen zijn anoniem 
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