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HELP HENNEP 
UW BUURT UIT

WAAROM MELDEN?

Het antwoord is eenvoudig. Een hennepkwekerij is enorm brandgevaarlijk door 
kans op kortsluiting en oververhitting. Dit kan ook gevolgen hebben voor uw 
huis. Directe buren hebben meer kans op schimmelvorming, waterlekkages 
en stroomstoringen. Omdat er vaak een crimineel netwerk achter hennep-
productie zit, is de kans groot dat criminelen uw buurt onveilig maken. Al met 
al kost dit de samenleving heel veel geld. Ook uw geld!

NIET FLAUW

Tilburg treedt hard op tegen georganiseerde criminaliteit. Als een hennep-
kwekerij wordt ontdekt, zijn de gevolgen niet flauw. U kunt denken aan:

• Sluiting van de woning of het bedrijfspand door gemeente
• Huisuitzetting door de woningcorporatie of particuliere verhuurder.
• Opeisen van de hypotheek door de hypotheekbank
• Naheffing van de energierekening door Enexis
• Terugvordering van een uitkering (UWV, Werk & Inkomen, SVB)
• Navordering van de Belastingdienst
• Geldboete of (gevangenis)straf opgelegd door de rechter
• Afpakken van crimineel vermogen door politie en het Openbaar Ministerie.

HENNEP KWEKEN IS GEEN OPLOSSING. VRAAG HULP!

Tot slot: Laat u niet verleiden. Het klinkt aantrekkelijk, maar doe het 
niet. Uiteindelijk worden problemen alleen maar groter. Hebt u financiële 
problemen, vraag hulp bij Team Schuldhulpverlening. 
Telefoon 013 549 5555.
U kunt zonder afspraak langskomen van maandag t/m donderdag van
9 tot 16 uur. Op vrijdag van 9 tot 12 uur. Adres: Spoorlaan 448. 
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Nederland telt naar
schatting tussen de 10.000
en 30.000 bedrijfsmatige
hennepkwekerijen

95%
betreft kwekerijen
in panden

Per dag worden gemiddeld
17 kwekerijen ontruimd
(bijna 6.000 per jaar)

Meld onveilige situaties bij:
• Netbeheerder
• Eigenaar woning
• Overlastmeldpunt gemeente
• Meld Misdaad Anoniem
• Politie

Per jaar ten minste
65 woningbranden
waarbij een hennep-
kwekerij wordt
aangetroffen

84%
van aansluitingen
wordt gemanipuleerd

76%
is aantoonbaar
gevaarlijk

Risico’s hennepkwekerijen

Signalen die kunnen
duiden op een
hennepkwekerij:

Risico´s van een hennepkwekerij in een woning 
voor omwonenden en (latere) bewoners: 

Afgeplakte ramen
en deuren (folie)

Warmteafgifte (warme muren,
vloeren en plafonds)

Wateroverlast of
vochtproblemen

Voortdurend zoemend,
piepend of brommend geluid

Een onbesneeuwd dak
bij sneeuwval

Voortdurend condens
op de ramen

Woning maakt een
verlaten indruk

Er is zelden of maar kort op vaste
tijdstippen iemand aanwezig

Bouw- en sjouwactiviteiten op
vreemde tijdstippen

Roosters op opmerkelijke
plaatsen; aan de gevel of het dak

Infographic: Joris Fiselier infographicsBron: Politie, Netbeheer Nederland, Stichting Salvage

Instabiliteit
(instorting)

Aantasting van de gezondheid van
omwonenden en (latere) bewoners

Door vervuiling van leidingwater,
CO2, koolmonoxide, elektrocutie,
schimmelvorming en pesticiden

Door manipulatie
van de wateraansluiting 

Door het uitgraven
van de kruipruimte

Lekkage en/of
watervervuiling

Door overbelasting
en/of kortsluiting,
vanwege:

• aangebrachte
 verlichting en ventilatie

• manipulatie gas- /
 elektriciteitsaansluiting

Brand

brand

instortingsgevaar
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NIET PLUIS? MELDEN!

Tilburg maakt werk van het opsporen 
en opruimen van hennepkwekerijen, 
stekkerijen, knipperijen of drogerijen. 
Hoe onveilig een kwekerij kan zijn, ziet  
u op de illustratie hiernaast. 

Alle meldingen van buurtbewoners of 
professionals daarover worden serieus 
genomen en nagetrokken. Het helpt dus 
enorm als u alert bent en meldt wanneer 
u het gevoel heeft dat er iets niet pluis is 
in uw buurt of u een hennepgeur ruikt.
Het kan via de politie maar ook via Meld 
Misdaad Anoniem, waarbij u als melder 
helemaal anoniem blijft. De gemeente en 
Enexis ontvangen ook de melding van Meld 
Misdaad Anoniem.

DAAR PAK
JE DADERS
MEE
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