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Wat is ondermijning?
Bij ondermijning ontmoeten de onderwereld en
bovenwereld elkaar. Criminelen beïnvloeden zo
de samenleving. Dat is slecht voor de veiligheid
en leefbaarheid.
Voorbeelden:
- Drugshandel
- Geld witwassen
- Mensenhandel
- Zorg- en vastgoedfraude
- Bedreiging en intimidatie

Drugscriminaliteit
- Hennepkwekerij
- Harddrugs-laboratoria
- Drugshandel
- Opslag en smokkel van drugs
Gevaren:
- Brand
- Giftige stoffen
- Dumpen van drugsafval (tonnen)
- Slechte invloed op jonge mensen
Hoe herken ik een hennepkwekerij...
- Dichte luiken of afgeplakte ramen
- Flikkerend licht
- Sterke wietlucht (of herrie van afzuiging)
- Vreemde klusmaterialen
- Warmte!
Hoe herken ik een laboratorium...
- Vreemde lucht:
> XTC/MDMA ruimt naar anijs of amandelen
> Speed/amfetamine geeft een weeïge, zure,
prikkelende guur
> Chemische lucht zoals aceton
- Afgesloten panden met veel camera's
- Aan- en afvoer van materialen

Vermogen
Hoe herken in showgedrag...
- Dure, luxe (huur)auto's die vaak wisselen
- Dure merkkleding en sierraden/horloges
- Vaak thuis of weg op vakantie
- Grote aankopen contact afrekenen
- Luxe verbouwingen aan huis en/of camera's

Vastgoed
Waarom kopen criminelen vastgoed?
- Investeren crimineel geld in bovenwereld
- Opslag van drugs, wapens of gestolen spullen
- Uitbuiten van seizoenswerkers
- veel te hoge huren vragen
Spookbewoning:
Relatief nieuw en opkomend probleem.
Eindhoven heeft hulp nodig bij signaleren.
Hoe herken ik spookbewoning...
- Veel bewoners of meerdere gezinnen in huis
- Bewoners hebben geen huurcontract
- Extreem hoge uur
- Pand wisselt vaak van eigenaar
- Pand ver onder of boven de waarde verkocht

Wat kan ik doen?
- Noteer kentekens van verdachte voertuigen
- Noteer locatie en tijdstip
- Neem een signalement op van de verdachte
- Ga onopvallend te werk
- Kom niet zelf in actie
Let op: oordeel niet te snel! Niet iedereen met
een dure auto of camera's is een crimineel.

Melden
In geval van nood: 112
Geen nood wel politie: 0900 - 8844
Meld misdaad anoniem: 0800 - 7000
Twijfel? Overleg met coördinator of wijkagent!

Meer informatie

www.zichtopondermijning.nl
App 'ondermijning'
Volg de agenten op social media:
- @Wijkagent_jens
- @politie_drugs_oostbrabant

