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Geachte mevrouw, meneer
De gemeenten in Parkstad starten met het project “Hennep Aanpak Parkstad’.
We controleren in de loop van drie jaar alle bedrijfspanden om georganiseerde
criminaliteit te bestrijden. We roepen eigenaren en gebruikers van
bedrijfspanden op om alert te zijn en criminelen geen kans te geven.
We accepteren de ondermijnende rol van criminele organisaties in onze
samenleving niet.
Bedrijfspanden zoals loodsen, maar ook containers, winkels en kantoren worden
te vaak gebruikt voor criminele activiteiten zoals het produceren, opslaan of
verhandelen van hennep of harddrugs. Deze criminele activiteiten zijn gevaarlijk
voor omwonenden én voor de eigenaren van de panden. Zij worden - vaak
zonder het te weten – betrokken bij criminele activiteiten.
We gaan álle panden controleren, niet alleen bij verdenkingen van
criminele activiteiten.
Toezichthouders van de gemeente controleren op basis van het
bestemmingsplan en kijken in de panden of er geen drugsgerelateerde zaken
plaatsvinden. U bent verplicht om aan de controles mee te werken. Wij kondigen
de controles niet van te voren aan. Het is dus niet zeker of uw pand binnenkort
of pas later aan de beurt is.
U kunt zelf zorgen dat criminelen geen misbruik maken van uw panden.
Wees alert als u bedrijfspanden verhuurt en controleer of er geen illegale zaken
gebeuren. Verdachte situaties rondom uw pand of in de omgeving kunt u
melden bij
• Politie (0900-8844)
• Meldpunt ‘Meld Misdaad Anoniem’ (0800-7000).
Meer weten? Wilt u op de hoogte blijven?
Kijk voor meer informatie op de site van uw gemeente en zoek naar
‘hennepaanpakparkstad’. Ook kunt u zich abonneren op onze digitale
nieuwsbrief over het project Hennep Aanpak Heerlen. Laat via een mail aan
Hennepaanpakparkstad@heerlen.nl weten dat u de nieuwsbrief wilt krijgen.
Vermeld in deze mail uw voor- en achternaam en het e-mailadres waarop u de
nieuwsbrief wilt ontvangen.
Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Beekdaelen
Dhr. Ing. E. Geurts
(Dit bericht is automatisch gegenereerd en daardoor niet van een handtekening voorzien)
De gemeente mag persoonsgegevens verwerken. Dit staat in artikel 6 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel
waarvoor u ze heeft verstrekt. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, verbeteren, aanvullen, verwijderen of
afschermen? Stuur dan een brief, met uw verzoek, naar gemeente Beekdaelen t.a.v. het college van
B&W. Meer info? Zie beekdaelen.nl/privacy.

