
VEILIGHEID IN DE
BOMMELERWAARD

Stop criminaliteit
Draag bij aan de veiligheid van uw eigen woonomgeving

Ook u kunt betrokken raken bij criminele activiteiten. Bijvoorbeeld omdat u door 
criminelen onder druk wordt gezet. Eenmaal betrokken bij criminele activiteiten is 
het lastig om hiermee te stoppen. Criminelen deinzen er niet voor terug om mede-
werking met geweld af te dwingen. Help ons daarom om criminelen te stoppen. 

Samen werken aan een veilige Bommelerwaard. Dat doen we op diverse manieren. 
Bijvoorbeeld door ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Wat is ondermij-
nende criminaliteit nu eigenlijk? En hoe kunt u ons helpen in de aanpak? U leest 
het hier!

Wat is ondermijnende criminaliteit?
Ondermijning is een verzamelnaam 
voor verschillende vormen van cri-
minaliteit. De onderwereld maakt 
daarbij gebruik van diensten van de 
bovenwereld. Zij maken bijvoorbeeld 
gebruik van eigenaren van panden, 
stallen of schuren, van huisje op cam-
pings en vakantieparken. Criminelen 
doen dit door bedreiging of afpersing 
en beïnvloeden zo onze samenleving. 
Ondermijning kan gevaarlijke situaties 
opleveren. Denk daarbij aan brand 
door hennepteelt en explosies door 
drugslaboratoria. Ook kan ondermij-

ning de integriteit van het openbaar 
bestuur, ambtenaren en bedrijfsleven 
aantasten. Het zorgt er voor dat nor-
men vervagen en het gevoel van veilig-
heid en leefbaarheid afneemt. 

Een aantal vormen van ondermijnende 
criminaliteit: 
• Drugs; handel, productie en gebruik
•  Illegale prostitutie, mensenhandel en 

arbeidsuitbuiting
• Malafide bedrijven en horeca
•  Fraude, bijvoorbeeld vastgoed- of 

zorgfraude
• Witwassen
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Ondermijnende
criminaliteit levert

ernstig gevaar op voor de openbare 
orde en veiligheid en verstoort het 
woon- en leefklimaat van inwoners.

Onze strenge aanpak moet een 
duidelijk signaal zijn richting 
de samenleving dat er in de 

Bommelerwaard geen plaats is 
voor criminele

activiteiten.

Henny van Kooten,
burgemeester van Maasdriel

Wat doen wij tegen
ondermijnende criminaliteit?
Het tegengaan van georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde 
overheid. Wij pakken ondermijnende criminaliteit daarom met veel partijen 
samen aan. Zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, 
Arbeidsinspectie, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en uitkeringsinstanties. 
Samen werken we aan een veilige Bommelerwaard. Enkele voorbeelden: 

•  Wij controleren leegstaande bedrijfspanden. Zo voorkomen we dat deze panden 
door criminelen worden gebruikt en kunnen we snel ingrijpen als dit wel gebeurt;

•  Wij wisselen gegevens met andere partijen uit, waardoor woonfraude, zorgfraude 
of uitkeringsfraude snel aan het licht komt;

•  Wij houden met verschillende partijen, zoals de politie en belastingdienst, inte-
grale verkeercontroles. Naast verkeersovertredingen en openstaande boetes of 
belastingschulden kunnen anderen vormen van fraude daarbij aan het licht komen;

•  Samen met bijvoorbeeld brandweer en de arbeidsinspectie controleren wij de 
huisvesting van arbeidsmigranten op 
brandveiligheid, mensenhandel en 
arbeidsuitbuiting; 

•  Burgemeesters sluiten tijdelijk pan-
den waar drugs geproduceerd of 
gekweekt worden. Of panden waar de 
voorbereidingen worden getroffen.

•  Wij toetsen vooraf of vergunningen, 
subsidies, vastgoedtransacties en op-
drachten naar integere partijen gaan. 
Zo proberen we strafbare activiteiten 
onmogelijk te maken. 

Ondermijning is het gif
van onze samenleving.

Politie, Openbaar Ministerie, 
gemeenten en andere organisaties 

stellen alles in het werk om deze 
criminaliteit te bestrijden en een 
halt toe te roepen. Wij kunnen dit 
niet alleen en hebben u nodig. U 

bent de oren en ogen van onze 
samenleving. Ziet u signalen en 

denkt u dit is niet pluis: Meldt het! 
Vroegtijdige signalering

van u helpt echt!

Pieter van Maaren,
burgemeester van Zaltbommel

Herkent u ondermijnende
criminaliteit?
Doe mee aan ons onderzoek!
Ondermijnde criminaliteit is niet direct zichtbaar. Toch zijn er wel vaak signa-
len. Weet u wat ondermijnende criminaliteit is en herkent u de signalen? Wij 
zijn benieuwd! 

Ga naar https://enquete.toponderzoek.com/onderzoekbommelerwaard en 
doe mee aan ons onderzoek. Dat kan tot 21 oktober. 

Meld Misdaad
Ziet u iets verdachts in uw eigen omgeving?
Of bent u zelf benaderd door criminelen. Meld het!

•  U mag bellen met de gemeente.
Ons algemene telefoonnummer is 14 0418. 

•  Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900 88 44. 
•  Gaat het om een spoedsituatie of een heterdaad? Bel dan altijd 112. 
•  U kunt ook anoniem melden bij meldmisdaadanoniem.nl of 0800 70 00.

Houd uw ogen en oren open
•  Ziet u verdachte activiteiten in de 

avond of nacht, bijvoorbeeld het in- 
en uitladen bij een pand of aanloop 
bij een woonhuis op vreemde tijdstip-
pen? 

•  Ligt er drugsafval op straat? 
•  Ruikt u een vreemde geur bij een 

pand waarvan de ramen zijn dichtge-
plakt? 

•  Kunt u alleen contant betalen bij een 
ondernemer?

 
Dit kan wijzen op criminele activiteiten. 
Meld het bij de politie via 0900-8844. 

Voorkom dat u zelf slachtoffer wordt
•  Lijkt een aanbod te mooi om waar te 

zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. 
Ga niet op het aanbod in, maar bel 
de politie.

•  Wilt u uw woning, bedrijfspand, 
schuur, stal of loods verhuren? Maak 
een kopie van het identiteitsbewijs van 
uw huurder, leg uw afspraken vast en 
accepteer geen contante betalingen. 

•  Lees altijd de kleine lettertjes voordat 
u iets tekent.

Kijk voor meer tips of signalen die kun-
nen wijzen op criminele activiteiten op 
www.maasdriel.nl/veiligheid of
www.zaltbommel.nl/veiligheid. 


