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Nederland telt naar
schatting tussen de 10.000
en 30.000 bedrijfsmatige
hennepkwekerijen

95%
betreft kwekerijen
in panden

Per dag worden gemiddeld
17 kwekerijen ontruimd
(bijna 6.000 per jaar)

Meld onveilige situaties bij:
• Netbeheerder
• Eigenaar woning
• Overlastmeldpunt gemeente
• Meld Misdaad Anoniem
• Politie

Per jaar ten minste
65 woningbranden
waarbij een hennep-
kwekerij wordt
aangetroffen

84%
van aansluitingen
wordt gemanipuleerd

76%
is aantoonbaar
gevaarlijk

Risico’s hennepkwekerijen

Signalen die kunnen
duiden op een
hennepkwekerij:

Risico´s van een hennepkwekerij in een woning 
voor omwonenden en (latere) bewoners: 

Afgeplakte ramen
en deuren (folie)

Warmteafgifte (warme muren,
vloeren en plafonds)

Wateroverlast of
vochtproblemen

Voortdurend zoemend,
piepend of brommend geluid

Een onbesneeuwd dak
bij sneeuwval

Voortdurend condens
op de ramen

Woning maakt een
verlaten indruk

Er is zelden of maar kort op vaste
tijdstippen iemand aanwezig

Bouw- en sjouwactiviteiten op
vreemde tijdstippen

Roosters op opmerkelijke
plaatsen; aan de gevel of het dak

Infographic: Joris Fiselier infographicsBron: Politie, Netbeheer Nederland, Stichting Salvage

Instabiliteit
(instorting)

Aantasting van de gezondheid van
omwonenden en (latere) bewoners

Door vervuiling van leidingwater,
CO2, koolmonoxide, elektrocutie,
schimmelvorming en pesticiden

Door manipulatie
van de wateraansluiting 

Door het uitgraven
van de kruipruimte

Lekkage en/of
watervervuiling

Door overbelasting
en/of kortsluiting,
vanwege:

• aangebrachte
 verlichting en ventilatie

• manipulatie gas- /
 elektriciteitsaansluiting

Brand

brand

instortingsgevaar

aantasting van de gezondheid

Werk samen met uw gemeente en 
politie aan veiligheid in uw buurt. 
Hoe meer mensen aan Burgernet 
deelnemen, hoe groter de kans dat 
een verdacht of vermist persoon 
wordt opgespoord. 

Als u deelnemer bent, ontvangt u een 
spraak- of sms-bericht met het ver-
zoek in uw buurt uit te kijken naar een 
persoon of voertuig. Heeft u informatie 
dan kunt u rechtstreeks met de meld-
kamer bellen via het gratis Burgernet-
nummer 0800-0011.

Burgernet wordt ingezet bij bijvoor-
beeld: diefstal, inbraak, doorrijden na 
een aanrijding, beroving en vermiste 
personen.

Steeds meer inwoners doen mee! 
Er zijn nu al meer dan 2.000 
deelnemers in De Wolden.

Voorkom woninginbraak!

Tips om 
woninginbraak 
te voorkomen
Je wilt voorkomen dat iemand 
inbreekt en waardevolle spullen 
uit je huis steelt. Lees hier hoe je 
zelf de kans op een woninginbraak 
kunt verkleinen.

Tips voor in en om je huis
• Bel altijd 112 bij een verdachte 

situatie.
• Sluit altijd je ramen en doe de 

deur op slot als je (even) het 
huis uit gaat. Laat ’s avonds een 
lamp aan, zodat het lijkt alsof 
iemand thuis is. Dit kan met 
tijd- of schemerschakelaars.

• Leg kostbare apparatuur (laptop, 
pc, tablet, mobiel) uit het zicht.

• Bewaar niet te veel contant geld 
in huis. 

• Maak afspraken met je buren 
om op elkaars huis te letten als 
je voor langere tijd weg bent.

• Heb je struiken rondom je huis? 
Zorg ervoor dat deze kort zijn, 
zodat je huis voor buren en 
voorbijgangers goed te zien is.

Een buurt WhatsApp groep is een burgerinitia-
tief onder bewoners van een bepaalde buurt of 
wijk. De leden van de groep kunnen met een 
berichtje verdachte situaties snel met elkaar 
delen. Een buurt WhatsAppgroep helpt bij het 
verminderen van criminele activiteiten in uw 
wijk of buurt. Uit onderzoek blijkt dat het aantal 
inbraken wel tot de helft kan afnemen!

Hoe werkt het?
Wie iets verdachts ziet, belt eerst 112. 
Daarna stuurt de melder een beschrijving 
van de verdachte situatie en/of persoon 
aan de whatsappgroep. Andere groepsleden 
kunnen reageren. Één persoon doet hiervan 
melding bij de politie. 

In De Wolden zijn voor zover bekend enkele 
groepen actief. Wilt u zelf ook een WhatsApp-
groep starten of mee doen met een bestaan-
de groep, kijk dan voor meer informatie en 
de huisregels op www.wabp.nl. 
Tevens draagt stichting WABP zorg voor de 

zichtbaarheid en vindbaarheid van de beheer-
ders van de WhatsAppgroepen. 
Op deze manier kunnen geïnteresseerden 
snel en eenvoudig in contact komen met een 
beheerder in de buurt. 
Wij verzoeken daarom ook alle bestaande 
beheerders in De Wolden zich aan te melden 
op deze website! 

Informeer ook de wijkagent over het bestaan 
van de WhatsAppgroep. Zo kan er makkelijk 
informatie gedeeld worden. 
Wilt u weten wie uw wijkagent is, 
kijk dan op www.politie.nl.

WhatsApp 
groepen

Werk mee aan een 
veilige leefomgeving

Buurtteams De Wolden
Maakt u zich zorgen over iemand? 
Ervaart u overlast? Of hebt u een 
vraag, maar u weet niet bij wie u 
terecht kan? 

Soms is het lastig om de juiste 
organisatie voor uw vraag te vinden 
en soms heeft u meerdere organisa-
ties nodig. Daarom zijn verschillen-
de organisaties nu verenigd in twee 
Buurtteams binnen De Wolden. 

Binnen de buurtteams werken 
de volgende organisaties samen: 
Gemeente De Wolden, Stichting 
Welzijnswerk De Wolden, politie, 
Actium, Cosis, en GGZ. Het gebied 
is in twee stukken opgedeeld. De 
Wolden Noord en Zuid, waarbij de 
scheidingslijn de A28 is. Noord be-
staat uit de dorpen: Koekange, Koe-
kangerveld, Ruinerwold, Oosteinde, 
Weerwille, Berghuizen, Ruinen, 

Echten, Ansen en Eursinge, Noord 
ligt boven de A28 en Zuid bestaat 
uit: Alteveer, Kerkenveld, Linde, 
Drogteropslagen, Zuidwolde, Fort en 
Veeningen ligt onder de A28. 

Uw vragen, zorgen of meldingen 
kunt u mailen naar: 
buurtteam@dewolden.nl 
Wij nemen zo spoedig mogelijk 
contact met u op.
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