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Regioburgemeesters snoeihard bij sluiten woningen na drugsvondst

Paar pillen in huis:
deur gaat op slot
Weer sloten burgemeesters
meer huizen wegens de vondst
van drugs. Juristen zijn kritisch.
Manon van den Brekel
Anneke Liebrand
redactie@ed.nl
Eindhoven

Een Veldhovens gezin staat op het punt
voor drie maanden uit huis gezet te worden. In de woning heeft de politie drugs
gevonden, verstopt in het bureaulaatje
van de autistische zoon. Worden vader,
moeder en twee zoons inderdaad op
straat gezet, dan sluiten ze aan in een
steeds langer wordende rij uitgezette ‘criminelen’ van allerlei aard.
Het aantal sluitingen in deze regio
heeft een enorme vlucht genomen. In de
eerste negen maanden van dit jaar draaiden burgemeesters van de 22 regiogemeenten bij 64 woningen de deur op
slot, blijkt uit onderzoek van deze krant.
Vorig jaar waren dat er 43. Koploper is
de gemeente Geldrop-Mierlo, daar ging
in 2016 al 14 keer de knip erop.
De huizen worden gesloten op basis
van de Wet Damocles. Door een huis
een aantal maanden op slot te draaien,
hopen burgemeesters de drugshandel –
en de overlast – te stoppen. De toename
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■ Burgemeesters
van de 22 regiogemeenten sloten dit
jaar al 64 woningen.

van het aantal sluitingen is onderdeel
van de strijd tegen drugscriminaliteit
waarvoor in 2014 de Taskforce Brabant-Zeeland is opgericht.
Frank van der Meijden, burgemeester
van Laarbeek, is fel voorstander van het
gebruik van de Wet Damocles. „Dit beleid is er om grootschalige en ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Zeker
in plattelandsgemeenten is het goed om
dit op de agenda te hebben. Daar waar je
een uitgestrekt platteland en bos hebt, is
het uitnodigend om criminele activiteiten te ontplooien.”
Dat het de bevoegdheid van de burgemeester is, betekent ook dat het beleid
per gemeente enorm kan verschillen.
Waar de meeste gemeenten in de regio
hun beleid de laatste jaren aanscherpten,
heeft Eindhoven zijn beleid met betrekking tot harddrugs in mei onder toenmalig burgemeester Van Gijzel juist versoepeld. De gemeente vindt het ‘buiten proportie’ om een woning te sluiten wanneer er niet daadwerkelijk wordt gedeald.
Daarom wordt als er geen verzwarende
omstandigheden zijn tot vijftien pillen
gewaarschuwd. De meeste gemeenten
leggen de grens op één pil.
Juristen zijn kritisch. Ook woningen
waar niet is aangetoond dat sprake is van
drugshandel, zoals in het geval van het
Veldhovense gezin, worden gesloten.
■ Lees meer op regio 2-3
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Het ED maakt deel uit van

Michiel van Veen (VVD)
burgemeester Gemert
GEMERT-BAKEL Tweede Kamerlid Michiel van Veen
(45, VVD) uit Cuijk is
voorgedragen
als
nieuwe burgemeester van Gemert-Bakel. Dat heeft de
gemeenteraad gisteravond
bekendgemaakt. Van Veen is geboren in Groningen en opgegroeid in Cuijk. Zijn studenten-

Donderdag
6 oktober 2016

tijd bracht hij door in Groningen.
Hij bekleedde diverse
managementfuncties
bij Stork. Sinds 2012 is
hij lid van de Tweede
Kamer.
Van Veen is getrouwd en heeft twee
kinderen. Hij wil zo snel
mogelijk naar Gemert-Bakel verhuizen.
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