Anoniem meldpunt drugsplantageontdekt

Het Openbaar Ministerie Antwerpen, de politiediensten en de gouverneur van de Provincie
Antwerpen lanceerden een anoniem online meldpunt voor cannabisplantages, drugslabo's en
dumping van drugsafval. Burgers kunnen hier op een veilige en volledig anonieme manier de
politie verwittigen over verdachte situaties in de provincie Antwerpen.
Steeds vaker zien we in de provincie Antwerpen dat illegale drugsproductie gevaarlijke situaties
veroorzaakt waarbij ook onschuldige burgers betrokken raken. Er ontstaat bijvoorbeeld brand
in een woonwijk door een verborgen cannabisplantage of wandelaars stoten in een verlaten bos
op chemisch (drugs)afval dat werd gedumpt. De gevolgen hiervan mogen niet onderschat
worden. Het doel van dit online meldpunt is dan ook om ook op burgers beroep te doen in de
strijd tegen deze criminaliteit, die een invloed heeft op ieder van ons. Een kleine tip kan soms
leiden tot het oplossen van een grote zaak.

In de bossen van Zutendaal zijn op 15/9/2015 vier kinderen gewond geraakt tijdens een
fietstocht. Ze fietsten door plassen met een zwaar chemisch product. Ze liepen brandwonden op
aan de benen. Het ging om chemicaliën van een drugslabo.
Via een meldformulier op de website kan een verdachte situatie volledig anoniem gemeld
worden aan de politie. Je kan er de locatie van de verdachte situatie meedelen en ook kort
beschrijven wat er zich precies afspeelt. Ook foto’s kunnen toegevoegd worden om de situatie
te verduidelijken. Melders kunnen in het meldformulier aangeven of de politie hen al dan niet
mag contacteren. Ze kunnen hun naam invullen zodat de politie later contact kan opnemen,
maar het kan ook volledig anoniem. De ingediende meldformulieren komen vervolgens
rechtstreeks terecht bij de bevoegde politiediensten en worden daar verwerkt.

Dit meldpunt is geen alarmcentrale. In gevaarlijke situaties waarbij er dringend politie nodig is, blijft
het belangrijk om zo snel mogelijk 112 te bellen. Het is ook uiterst belangrijk om in verdachte
situaties contact met producten te vermijden, steeds afstand te bewaren en jezelf en anderen in
veiligheid te brengen.
Alle partners en hulpdiensten hechten veel belang aan het voorkomen van drugsgebruik en verslaving. Ben je op zoek naar informatie, advies of hulp? Contacteer dan De Druglijn (druglijn.be,
078 15 10 20). Ook dit kan anoniem.

Veilig verhuren
Indien je een woning, loods, schuur, ... verhuurt, dan bestaat de kans dat je huurder illegale
activiteiten (drugsproductie en -opslag, illegale huisvesting, etc.) ontplooit in je pand. Op de website
drugsplantageontdekt.be vind je een brochure met meer uitleg over de mogelijke risico’s die je als
verhuurder loopt, maar ook over hoe je malafide huurders en illegale activiteiten in je pand kunt
vermijden.

"De ochtend dat mijn huurder de sleutel zou inleveren, werd ik gebeld door de politie. Er was een
inval gedaan in mijn appartement, omdat de huurder werd verdacht van criminele activiteiten
die te maken hadden met drugs." Aan het woord is Suzanne. Op politie.nl vertelt zij haar verhaal
over een huurder die vermoedelijk betrokken was bij drugscriminaliteit. Ze moest naar het
politiebureau met allerlei papieren om aan te tonen dat het appartement van haar was. "Toen ik
uiteindelijk het appartement binnenkwam, trof ik een enorme puinhoop aan. Alle meubels
waren kapot, het was vies, stonk enorm naar rook en er stonden heel veel vuilniszakken. Door
alle schade aan de meubels heb ik zelf duizenden euro’s moeten betalen. (hetccv.nl)

