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 Datum Ons kenmerk 

   

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Stadhuisplein 130 
 5000 LH  Tilburg  

   
 
 
 

Gemeente sluit [woning] aan [straatnaam] 

Met ingang van [datum] 
 
Burgemeester Noordanus heeft op [datum] besloten om de woning aan de [straatnaam] voor de periode van 
[datum] tot [datum] te sluiten. De politie en de gemeente hebben in deze woning op [datum] [soort drugs] 
aangetroffen. Alle [soort drugs] is door de politie in beslag genomen en vernietigd. De woning is onderzocht 
naar aanleiding van anonieme tips via Meld Misdaad Anoniem.  
 
Drugspand gesloten 
Het doel van de tijdelijke sluiting is om een einde te maken aan de bekendheid en het gebruik van deze woning 
als drugspand. Vandaag zijn de ramen en deuren afgesloten, de sloten vervangen en is het pand verzegeld. De 
woning wordt verhuurd door [woningcorporatie]. Vandaag zijn de ramen en deuren afgesloten, de sloten 
vervangen en is de woning verzegeld. Het is verboden om de woning te betreden (artikel 54 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening). Het verbreken van een zegel is strafbaar (artikel 199 van het Wetboek van 
Strafrecht). Hiervoor staat een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van € 20.250,-. Als u 
ziet dat de woning weer in gebruik is genomen of dat de verzegeling verbroken is, neemt u dan zo spoedig 
mogelijk contact op met de politie: 0900-8844, of maak een melding bij het Centraal Meldpunt  via 
www.tilburg.nl   
 
Meld drugsoverlast  
De burgemeester treedt hard op tegen georganiseerde hennepteelt en handel in drugs, omdat het vaak 
gepaard gaat met overlast en criminaliteit. De gemeente Tilburg en de politie controleren extra op 
drugsoverlast en kunnen daarbij de hulp van bewoners gebruiken. Ervaart u drugsoverlast en/of vermoedt u 
hennepteelt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem 
blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Deze 
onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen naar gemeente Tilburg en politie.  
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het cluster Leefbaarheid en 
Ondermijning via telefoonnummer 14013 of per e-mail: handhaving@tilburg.nl. 
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