
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres  

  

 

  

 

 

 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen  

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet: www.oude-ijsselstreek.nl 

 
Uw kenmerk:      Verzenddatum: 29 januari 2021 

Ons kenmerk:  178277 

 

Onderwerp: Hennepkwekerij in uw buurt  

 

 

Geachte heer, mevrouw, 
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Onlangs is in de woning aan de xxxxxxxxxxxx een hennepkwekerij aangetroffen.  

Sluiting woning 

Ik ben voorstander van een strenge aanpak van dergelijke vormen van criminaliteit. Het is niet alleen 

een ernstig misdrijf, het brengt ook risico’s met zich mee voor u als buurt. Als burgemeester heb ik de 

bevoegdheid om in dergelijke gevallen een woning of op het perceel aanwezige bebouwing te sluiten. 

Van deze bevoegdheid maak ik in dit geval gebruik. Dit houdt in dat vanaf vrijdag 29 januari de woning 

aan de xxxxxxxx gesloten wordt voor de duur van een maand. 

Wat kunt u doen 

Ik vraag ook uw hulp bij de aanpak van illegale hennepteelt. Enerzijds voor uw eigen veiligheid en 

anderzijds om criminele organisaties, die zich met hennepteelt bezig houden, aan te pakken. Waar 

kunt u hennepteelt aan herkennen? 

•Sterke aanhoudende vreemde geuren; 

•Voortdurend geluid van afzuiginstallaties; 

•Warmteafgifte (warme muren, vloeren, plafonds); 

•(Lucht)afvoeren uit een pand; 

•Aantreffen van hennepafval in kliko of container; 

•Voortdurend condensvorming op de ramen van een woning; 

•Voortdurende stroomstoringen (bijvoorbeeld knipperende lampen); 

•Kunstlicht (gloed van felle lampen) in een woning; 

•Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie); 

•Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen. 

Meld verdachte situaties 

Herkent u bovenstaande signalen of vermoedt u in uw omgeving een hennepplantage? Neem dan 

contact op met de politie via 0900-8844 of geef het anoniem door via Meld Misdaad Anoniem: 0800-

7000. Dit kan ook door het invullen van het online formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook 

kunt u altijd bij de politie terecht met uw vragen of als u zich zorgen maakt over een situatie bij u in de 

buurt.  
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Oude IJsselstreek is een veilige gemeente. Dat moet het ook blijven. Mocht u vragen hebben dan kunt 

u contact opnemen met de gemeente, afdeling openbare orde en veiligheid via 0315 - 292 292. 

Samen houden we Oude IJsselstreek veilig! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Otwin van Dijk 

burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


