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 Hennepkwekerij ontmanteld in uw straat 
 

Vandaag is er een hennepkwekerij in uw straat ontmanteld. De hennepkwekerij is afgevoerd en vernietigd. Voor uw 
eigen veiligheid informeren wij u over de gevaren van een hennepkwekerij. In de bijgevoegde flyer vindt u onder 
andere informatie over hoe u een kwekerij kunt herkennen.  

Gevaar voor omgeving 
In iedere straat in Tilburg kunnen hennepkwekerijen voorkomen. Van rijtjeshuizen tot flats, van villa’s tot 
industrieterreinen. Politie, Gemeente en Enexis ontmantelen in heel Tilburg jaarlijks honderden kwekerijen. Een van 
de grootste gevaren van een hennepkwekerij is dat er brand ontstaat. Vaak worden er elektrische installaties 
ondeskundig aangesloten en veroorzaken zo kortsluiting of oververhitting. Een uitslaande brand verspreidt zich vaak 
ook naar andere woningen en bedreigt zo uw veiligheid. Verder bezorgen kwekerijen de omgeving overlast door 
lekkages, schimmelvorming, stank en stroomstoringen. Ook kosten ze de samenleving veel geld en zijn ze vaak 
verbonden met criminaliteit.  

Samen houden we Tilburg veilig! 
Hennepteelt is een vorm van ondermijnende criminaliteit: Onzichtbare criminaliteit die de samenleving aantast. 
Gemeente, politie, Enexis, woningcorporaties, Belastingdienst,  UWV en Openbaar Ministerie treden hiertegen hard 
op. Door nauw samen te werken, informatie met elkaar te delen en verschillende bevoegdheden te gebruiken zijn we 
beter in staat om deze vorm van criminaliteit te stoppen. Maar ook uw hulp is hard nodig.  

Help hennep uw buurt uit! Meld Misdaad Anoniem 
U kunt de gemeente en politie helpen om hennepkwekers aan te pakken. Vermoedt u de aanwezigheid van een 
hennepkwekerij in uw buurt of ergens anders in Tilburg? Meld dit bij Meld Misdaad Anoniem via nummer 0800 - 
7000 (melders blijven altijd anoniem). Ook al bent u niet zeker, meld ook uw twijfel. Bellen met de politie kan 
natuurlijk ook. Bel gratis naar 0900 8844.  

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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