
GEMEENTE NIEUWS

MAAK DRUGS IN JOUW BUURT...KANSLOOS 

Drugshandel, wietteelt of productie van andere drugs raakt jou als buurtbewoner altijd. 
Overlast door stank, lekkage en vervuiling bijvoorbeeld. Een gevoel van onveiligheid, 
voor jezelf of je kinderen. Verloedering van de buurt en brand- en explosiegevaar. 

Zet je buurt niet op het spel door drugs in je omgeving toe te staan. 
Meld het gewoon bij de Politie Limburg: 0900-8844
Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
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Tijdelijk gemeentehuis: Kruisweg 32 Maasbracht, telefoon (0475) 85 25 00, www.gemeentemaasgouw.nl  •   Aan publicaties op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Week van de Veiligheid
Week 41 staat jaarlijks in het teken van veiligheid. Natuurlijk zijn we het hele jaar alert op de veiligheid van 
Maasgouw. In de Week van de Veiligheid zetten we nét een stapje meer. Dat doen we met verschillende activitei-
ten en extra voorlichting. Het gaat om voorlichting over inbraakpreventie, en veiligheid in het verkeer. Op deze 
pagina leest u wat u kunt doen.

Witte-voetjes actie in 
Linne
De Politie houdt regelmatig witte-voetjes acties in Maasgouw. In 
de Week van de Veiligheid organiseert de Politie weer zo’n actie in 
Linne. De actie is bedoeld om mensen te waarschuwen op inbraakge-
voelige situaties. Bewoners maken het inbrekers en insluipers soms 
wel heel erg makkelijk, door ramen en deuren open te laten staan. 
Of ladders die in de tuin liggen en sleutels die worden achtergelaten 
in de deur. Om inbraken tegen te gaan, gaat de politie in uniform in 
de week van de veiligheid in Linne een ‘witte-voetjes-actie’ houden. 
Bij onveilige situaties gaan zij het gesprek aan met bewoners en als 
die niet thuis zijn laten zij een wit voetje achter. De uitslag van deze 
preventie maatregel wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. 
Belangrijkste tip blijft dat mensen ramen en deuren goed sluiten bij 
afwezigheid, dus ook wanneer men langere tijd boven of in een tuin 
aan het werk is. Denk verder bijvoorbeeld aan het niet in het zicht 
plaatsen van waardevolle goederen zoals laptops, fotocamera’s en 
portemonnees en het goed opbergen van huis, auto- en reservesleu-
tels. Ook het gebruik van buitenlampen bij voor- en/of achterdeuren 
aan te bevelen.

Verkeershandhavingsactie
De Politie voert in samenwerking met de gemeente in de Week van 
de Veiligheid grootscheepse snelheidscontroles uit. In verschillende 
handhavingsteams zal de Politie met meer dan 20 mensen op ver-
schillende plaatsen handhavingsacties uitvoeren. De teams contro-
leren de snelheid op plaatsen waar in het verleden al geconstateerd 
is dat hier regelmatig te hard gereden wordt of in straten waar de 
bewoners bij de Politie of de gemeente vaker klachten hebben inge-
diend over het te hard rijden in hun straat.

Uit verkeersveiligheidsanalyses zijn prioriteiten opgesteld over de 
belangrijkste oorzaken van ongevallen en de grootste risicogroepen. 
Te hard rijden is een van deze prioriteiten van de Politie. Wanneer de 
inrichting van de weg goed is en de verkeersveiligheid als gevolg van 
te hoge snelheden in gedrang is dan kan handhaven van de snelheid 
soelaas bieden. Handhaven heeft hierbij altijd als doel het verbete-
ren van de verkeersveiligheid door gedragsverandering.  

Wat staat er op het spel bij 
drugshandel?
Drugshandel of productie van drugs in uw buurt, dat is geen prettige 
gedachte. In een buurt waar drugs worden gedeald of hennep wordt 
geteeld, lopen niet alleen de daders gevaar. Het raakt u als buurtbe-
woner ook. Als u bijvoorbeeld naast een hennepplantage woont, is 
er een kans op brand of explosiegevaar. Overlast van stank, lekkage, 
vervuiling en verloedering van de buurt geeft een gevoel van onvei-
ligheid. Wees dus alert! Daarom is Maasgouw samen met 18 Limburg-
se gemeenten de preventiecampagne tegen drugshandel en drugs-
productie gestart. De campage ‘Wat staat er op het spel’ richt zich op 
mensen die overwegen om te gaan delen of mee te werken aan een 
hennepplantage. Ook is de campagne gericht op omwonenden om 
ze alerter te maken op signalen en te stimuleren verdachte (en ook 
gevaarlijke) situaties te melden. Voor meer informatie raadpleeg de 
website www.watstaaterophetspel.nl of www.watzetjijophetspel.nl.

BuurtWhatsApp: 
betrokken zijn bij de 
veiligheid van je wijk
Een BuurtWhatsApp is een berichtendienst via de smartphone. Het 
is een burgerinitiatief om Maasgouw veiliger te maken. De Buurt-
WhatsApp is alléén bedoeld om met andere en meer ogen naar onze 
woonomgeving te kijken, verdachte situaties te melden bij de politie 
en elkaar te waarschuwen.  In Maasgouw zijn inmiddels 20 buurten 
met een dergelijke WhatsApp-groep. In enkele situaties heeft de 
BuurtWhatsApp al tot succes geleid. 

Heeft uw buurt nog géén BuurtWhatsApp? Start dan zelf het initiatief 
en zorg samen voor een veiligere wijk! Kijk dan voor meer info op 
www.gemeentemaagouw.nl/buurtwhatsapp voor meer informatie

Burgernet
Met Burgernet helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te 
sporen en om vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt 
mee aan de veiligheid in uw buurt. Ga naar Burgernet.nl en meld u 
meteen aan of download de app. Elke inwoner (vanaf 16 jaar) kan 
zich aanmelden. Ook als u niet in Maasgouw woont, maar er wel 
werkt kunt u zich aanmelden.

Hoe werkt Burgernet?
•  Ontvangt de politie een melding? Dan kan de centralist van de 

meldkamer besluiten een oproep te verspreiden onder de mensen 
die wonen of werken in een bepaald gebied en zich hebben opge-
geven voor Burgernet. 

•  Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken, waarbij een duide-
lijk signalement beschikbaar is. Denk hierbij aan diefstal, inbraak of 
overval, doorrijden na een aanrijding, tasjesroof, geweld of bij ver-
miste personen.

•  Via uw vaste of mobiele telefoon ontvangt u een ingesproken be-
richt. Of u ontvangt per sms een tekstbericht. Daarin wordt u ver-
zocht om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of 
voertuig. Zo helpt u direct bij de opsporing van bijvoorbeeld da-
der(s), een voertuig of vermist kind.

•  Hebt u op basis van het bericht een tip voor de politie? Bel dan met 
het speciale Burgernetnummer: 0800-0011. Dit nummer is gratis.

•  Alle ingeschakelde deelnemers krijgen een bericht over de afl oop 
van een actie. Uiteraard zijn aan deze berichten geen kosten ver-
bonden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl.

Hou je aandacht de weg: 
Onderweg ben ik OFFline
Veilig fi etsen en autorijden gaat niet samen met het gebruik van je 
smartphone voor social media en andere vormen van berichtenuit-
wisseling. Doe je beide tegelijk, dan neemt het risico op een ongeval 
aanzienlijk toe. Met je smartphone in de hand kan je niet veilig een 
auto besturen of fi etsen. Zit je achter het stuur te Appen, dan reageer 
je een stuk trager op gevaarlijke situaties zoals plotseling remmen 
door de auto voor je of een onverwacht overstekende voetganger. 
Stel, je leest een bericht en let 3 seconden niet op, dan leg je bij een 
snelheid van 50 km per uur 42 meter af (de lengte van een half voet-
balveld) en bij 120 km per uur 100 meter (ruim de lengte van een 
voetbalveld).  Check je al fi etsend je berichten, dan zie je niet wat 
er om je heen gebeurt en heb je grote kans op een valpartij of een 
botsing. 

Smartphonegebruik in het verkeer leidt in Nederland tot enkele tien-
tallen doden en honderden gewonden per jaar. Het lezen en schrij-
ven van berichtjes op je smartphone vergroot het risico op een onge-
val met minstens 25 keer. Zet daarom je smartphone op stil of offl  ine 
als je de weg op gaat.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.rovl.nl 


