Kweken van wiet

Doe het niet!

De risico’s van hennepkwekerijen
op een rij:
•

Groot brandgevaar in en om de woning

•

Gevaar voor de gezondheid van de teler
(brand/elektrocutie), medebewoners en
omwonenden

•

De huurder wordt na ontruiming van de
kwekerij uit huis gezet

•

De huurder draait op voor de kosten en
boetes en krijgt financiële problemen

•

De huurder krijgt een strafblad in geval
van veroordeling bij de rechter

Hoe kunt u contact
opnemen met Casade?
Website www.casade.nl
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor alle informatie over het huren of
kopen van een woning.
Mijn Casade www.casade.nl
Beheer zelf eenvoudig uw gegevens en
bekijk uw contracten.
Mail

info@casade.nl

Telefoon

0800 55 222 22 (gratis)

Wilt u bij ons langskomen?
Maak dan een afspraak. Zo kunnen we u
beter en sneller helpen.

Criminele activiteit
Het kweken van hennep is een criminele
activiteit en dus strafbaar. Bovendien brengen wiettelers niet alleen zichzelf, maar ook
direct omwonenden in gevaar.
Hennepplantjes groeien alleen onder
extreem warme en tegelijkertijd vochtige
omstandigheden. Door te knoeien met
watertoevoer en elektra kan er direct branden ontploffingsgevaar in en om de woning
ontstaan. De hennepteler zelf loopt grote
kans te worden geëlektrocuteerd.

onwenselijke situatie. Een woonwijk is er om
te wonen, te spelen. Daar moet je je veilig
voelen. Daar horen geen foute activiteiten
thuis.

Ga naar www.casade.nl om online een
afspraak te maken of bel gratis
0800 55 222 22. Kies zelf een tijdstip en
locatie.

Daarom zetten gemeente, politie en Casade
zich met vereende krachten in om deze
criminaliteit in de kiem te smoren. Er zijn
al heel wat wiettelers opgepakt en uit hun
(huur)woning gezet.

Woonpunten
Dongen, Min. Goselinglaan 8
Kaatsheuvel, Wijkpunt Pannenhoef,
Jacob Ruijsdaelstraat 14
Waalwijk, Balade 1
Waspik, Den Bolder, Schoolstraat 19

Meld deze misdaad anoniem!
Is de teelt in volle gang, dan zorgt deze
naast stankoverlast voor een hinderlijk af- en
aanrijden van bij deze drugshandel betrokken auto’s en scooters. Als gevolg hiervan
neemt het gevoel van veiligheid in de omliggende wijk(en) in rap tempo af.
Reden genoeg dus om de wietteelt streng
aan te pakken. En dat doen politie, gemeente en Casade dan ook!
Hennepkwekerijen zitten niet alleen in
panden op industriegebieden, maar ook in
woningen in gewone wijken. Dat is een zeer
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U kunt ons helpen om deze vorm van
criminaliteit in uw buurt te bestrijden.
Zonder dat u daarbij bang hoeft te zijn voor
uw eigen veiligheid. Ziet u bijvoorbeeld
overmatige verkeersactiviteiten van en naar
een bepaalde woning? Heeft u daarbij last
van elektriciteitsstoringen, stank- of wateroverlast? Neemt het vermoeden toe dat
iemand een hennepkwekerij is begonnen?
Meld dit dan bij Meld Misdaad Anoniem:
0800 - 7000. U doet er uzelf en andere
wijkbewoners een groot plezier mee.
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info@casade.nl
bel gratis 0800 55 222 22
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