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Onderwerp Drugsoverlast Gezellelaan en Hofveld

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee
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Portefeui[[ehouder J. Niederer

ln aanvutting op eerder recent door de VLP gestetde vragen over drugsovertast in de Kalsdonk en

Kroeven, zijn ons weer bekendmakingen gedaan over mogetijke drugsafhandetingen, concreet aan

de Gezettetaan nabij de Riete, de Gerard Watschapstaan en vanuit het Hofvetd. i

t-
Het College heeft aangegeven een drugsscan te laten uitvoeren, echter wil de VLP graag de mensen

die metdingen maken effectiever helpen dan vragen een scan af te wachten.

Hiertoe heeft de VLP de navolgende aanvullende vragen:

1. Kunnen mensen die meldingen maken nog steeds terecht bij het Courage team?

2.ls het buiten de drugsscan om een goed initiatief om mensen op te roepen om, indien

gewenst anoniem, metding te maken van verdachte situaties, zodat er een beter beeld kan

ontstaan van mogetijke hotspots? lndien het geval kunt u dit wetticht opnemen in de volgende

uitgave van Stadserf 1, in de Bode, of middels Rzijn, het Gemeentelijk Magazine?

Namens de fractie van de VLP,

Witbert Brouwers



Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

L Mensen kunnen nog steeds melden via de website van Courage, daarop staat een

speciaal daarvoor bedoefd telefoonnummer. Daarnaast kan men melden via het

algemene nummer van de politie, bij de gemeente via de website of telefonisch, of via

meld misdaad anoniem (MMA). Elke melding wordt behandeld en in procedure gezet.

2. Een goede meldingsbereidheid is een voorwaarde om zicht te krijgen op hotspots of

plaatsen in de stad waar drugsactiviteiten plaatsvinden. Dit is zeker va groot belang en

staat inderdaad los van de uitkomsten van de drugsscan. Wijzullen op gezette tijden in

de daarvoor geschikte media mensen blijvend oproepen alert te zijn en verdachte

situaties meteen te melden.

Hoogachtend,

en wethouders van Roosenaal,

Mr. J.M.L. Niederer,

Burgemeester.


