Ondermijnende criminaliteit
Samen voor een veilig buitengebied

Ondermijning, wat is het en wat doen we ertegen vanuit het Vechtdal?
Patrick Oude Geerdink, portefeuillehouder Ondermijning van politie Vechtdal
vertelt hierover.

Benutten van alle ogen
en oren in het buitengebied

Ondermijning is geen afgebakend onderwerp. Het is een gevolg van veel
verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenen onderwereld vervagen. Het draait om heel veel geld verdienen. Criminelen
richten voor hun activiteiten bijvoorbeeld bedrijven op, vragen vergunningen
aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’
medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven,
maar bijvoorbeeld ook van u voor de huur van uw leegstaande schuur.

Het afgelopen coronajaar hebben we veelal in onze eigen omgeving vertoefd.
En hoewel dat deels noodgedwongen was, was het zeker geen straf.
Met dank aan ons mooie buitengebied, waar het goed wonen, werken,
maar vooral ook recreëren is. En dat deden en doen we veelvuldig: te voet
of op de fiets, alleen of met een vriend(in) of het gezin.
We zijn de afgelopen tijd vast op plekken geweest die we nog niet kenden.
Ik wel in elk geval! Niet zo gek, als je je bedenkt dat onze gemeente een
oppervlakte heeft van ruim 160 vierkante km, waar maar ongeveer 4% van
bebouwd is, en zo’n 80% agrarisch gebied is.
Deze karakteristieken hebben ook een andere kant: juist omdat ons buitengebied
zo uitgestrekt is en er maar weinig bebouwing en bewoning is, is ons buitengebied
ook interessant als je activiteiten wilt ondernemen die het daglicht niet kunnen
verdragen. In andere delen van het land is gebleken dat er in het buitengebied
drugslabs gevestigd zijn of dat er dumpingen zijn van illegaal afval. En ik denk
daarbij ook aan de recente trieste zaak van het boerderijgezin in Ruinerwold.
Met die bril op, neemt de gemeente Dalfsen deel aan het project Veilig
Buitengebied. Een project waarin de Vechtdalgemeenten samenwerken met
de politie en brandweer, maar ook met private partijen als energieleveranciers,
inwoners en ondernemers uit het buitengebied, LTO en de land(goed)eigenaren.
Een project dat erop gericht is om alle ogen en oren te benutten om ons mooie
buitengebied nog veiliger te maken en te houden.
Uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. In onze gemeente wordt
dankzij u al veel gedaan om criminaliteit te voorkomen. Velen van u zitten al in
Whatsapp-groepen die ingezet worden voor buurtpreventie. Nog geen lid van
zo’n groep? Kijk dan eens op www.dalfsen.n/buurtpreventie en meld u aan.
Voor een nog veiliger buitengebied hebben we ook uw signalen nodig. Waar zou
het dan om kunnen gaan? Rijdt een onbekende auto steeds hetzelfde rondje?
Krijgt u het aanbod uw loods te verhuren tegen contante betaling? Ruikt u
een anijslucht of hennepgeur? Het zijn maar enkele voorbeelden die een
niet-pluis-gevoel kunnen opleveren. Mocht u iets opmerken, meld uw signaal dan
bij de politie (via de wijkagent, via telefoonnummer 0900-8844), bij de gemeente
(via www.dalfsen.nl/ondermijning vindt u een formulier, waarmee u ook anoniem
kunt melden), of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Samen zichtbaar maken wat
nu nog onzichtbaar is

Criminelen beschikken over kennis, vaardigheden en (financiële)
middelen om slim te kunnen reageren op overheidsbeleid. Ook schuwen
criminelen geen geweld. Dit maakt ondermijning een ingewikkeld probleem
dat diep in de samenleving geworteld is. Je kunt ondermijning zien als het
constante ‘gebeuk’ van georganiseerde criminaliteit (onderwereld) op onze
samenleving (bovenwereld).

Interview
wijkagent Jos Knol
Maak kennis met wijkagent buitengebied Jos Knol
Jos Knol startte augustus vorig jaar als wijkagent buitengebied in
Ommen. Vanaf februari dit jaar is daar ook het buitengebied van
de gemeente Dalfsen bij gekomen. Samen met zijn collega
Roy Jansen draagt Jos bij aan het veilig houden van het
buitengebied van Dalfsen. Ook Roy Veldhuis en Marloes Sportel
zijn als wijkagenten van Nieuwleusen en Oudleusen actief.
Is jouw werk in het buitengebied anders dan dat van
de andere wijkagenten?
In het buitengebied ben ik naast de normale wijkagent taken
ook veel bezig met het signaleren van ondermijnende zaken.
Denk daarbij drugslabs, illegale prostitutie of zorgfraude.
Doordat het buitengebied meer uitgestrekt is kunnen mensen
met verkeerde bedoelingen makkelijker uit het zicht te werk
gaan. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is dan ook om
bewoners te helpen om bepaalde signalen te herkennen.
Dus ik kan als bewoner wat betekenen?
Ja zeker! Er zijn veel dingen waar je op kunt letten in jouw
omgeving. Als je een verdachte auto ziet kun je het kenteken
noteren en goed kijken wie er in het voertuig zitten. Maar ook
goed opletten als je benaderd wordt door iemand die
bijvoorbeeld een schuur van je wil huren met een mooi aanbod.
Daarbij zeg ik altijd: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het
dat ook. Laat het ons weten en geef de gegevens door die je hebt
verzameld. Ook als je het liever anoniem doorgeeft kan dat door
te bellen met 0800-7000. Of schrijf een anonieme brief naar de
Politie en stuur deze naar het gemeentehuis.
Dus zelfs met een vermoeden, kan ik bij jou terecht?
Vaak weet je wel of er iets niet helemaal klopt. Jouw
onderbuikgevoel kan er voor zorgen dat wij een drugslab kunnen
opsporen of een wietplantage ontdekken. Dus ja, ook als je een
vermoeden hebt, deel het. Ook met mij persoonlijk door te bellen
met 0900-8844. Ook zorg ik dat ik veel te zien ben in alle kernen
of aan tafel bij een plaatselijk belang; ik spreek je graag eens!

Aanpak in het Vechtdal
Voor de aanpak van ondermijning is een lange adem nodig, en dat is niet alleen
een zaak van politie en het Openbaar Ministerie. Samen met de gemeenten
Dalfsen, Ommen en Hardenberg willen wij komen tot een (gezamenlijke)
aanpak, waarbij we samenwerken met bedrijven en inwoners. Zo proberen we
gezamenlijk ervoor te zorgen dat Vechtdal een crimineel onvriendelijk gebied
wordt waarbij we criminelen afschrikken.

• In gesprek te gaan en voorlichting te geven aan
bijvoorbeeld ondernemers die bepaalde voor criminele
interessante producten verkopen, zoals bepaalde
chemische middelen. Als dat in grote hoeveelheden
wordt gekocht, moet er eigenlijk een alarmbelletje
afgaan bij de ondernemer.
Op deze manier krijgen criminelen geen voet aan de grond
in Vechtdal. Want als je er eenmaal in verwikkelt raakt, dan
kom je er vaak niet zonder kleerscheuren uit.
Signaleert u iets?
In de aanpak van ondermijning zijn wij grotendeels afhankelijk van
signalen van inwoners, bijvoorbeeld door iets wat opvalt in de straat.
U heeft een belangrijke oog- en oorfunctie voor de politie en de
gemeente. Is er in uw straat iets niet pluis of vermoedens dat er
iets niet in de haak is met pand in uw straat of over iets anders?
Dan willen we graag met u in gesprek. Meld dit bij de politie
(0900-8844) of de gemeente Dalfsen (14 0529). Anoniem een
melding maken kan via Meld Misdaad Anoniem.
Meld Misdaad anoniem is geen onderdeel van de politie.
Op deze pagina leest u meer over M.

De komende tijd gaan we gezamenlijk aan de slag. Dit doen we onder andere door:
• Zichtbaar aanwezig te zijn in het buitengebied en door het gesprek aan te
gaan met inwoners en ondernemers.
• Signalen te delen met partners, zoals de gemeente.
• Invloed uit te oefenen op inwoners en ondernemers die bewust of
onbewust criminelen faciliteren.

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt waar u
anoniem informatie kunt geven over (vermoedelijke) criminaliteit.
U meldt bij M. over bijvoorbeeld de productie en handel van
synthetische drugs, hennepteelt, ondermijnende criminaliteit,
wapen- of mensenhandel. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid
in uw omgeving.
De anonimiteit van de melder staat bij M. altijd op de eerste plaats.
De medewerkers van M. zijn getraind om uw anonimiteit te beschermen.
De details van je melding worden met zorg doorgenomen. Informatie die
naar u te herleiden is, komt nooit in de melding te staan. Jaarlijks zet M. 17.000
meldingen door naar de politie en andere opsporingsdiensten.
Wij hopen dat u als inwoner van de gemeente Dalfsen ons
weet te vinden wanneer u vermoedens hebt van criminaliteit.
U kunt een melding doen via het telefoonnummer 0800-7000
of online via de site www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ondermijnende criminaliteit
bij mij in de buurt?
Ondermijning vindt uiteraard niet
alleen plaats in het buitengebied:
het vindt overal plaats. Op de
volgende pagina worden voorbeelden
gegeven wat er allemaal gebeurt op
het gebied van ondermijning en hoe u
het als inwoner kunt herkennen in uw
buurt. Zowel de plaatjes als de tekst
geven meer weer over het verhaal van
de boven- en onderwereld en hoe dit
met elkaar verweven is.
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