HENNEPKWEKERIJ OF
DRUGSLAB IN UW BUURT?
LEVENSGEVAARLIJK!
We ontdekken hennepkwekerijen of
drugslabs vooral omdat bewoners goed
opletten. Een hennepkwekerij of drugslab lijkt misschien onschuldig, maar dat
is het niet: het geeft overlast. En het
zorgt voor een onveilige buurt omdat er
vaak criminelen zijn. Door de gevaarlijke
stroomaansluitingen of chemicaliën
is er ook nog een grote kans op brand
of ontploffingsgevaar. Wilt u ons
daarom helpen om hennepkwekerijen
en drugslabs op te sporen? Ziet u iets
verdachts?
Meld het dan!

Waarom is een hennepkwekerij of drugslab
gevaarlijk?
			
Brand
			
• door storing van de elektriciteit
			
• door de verlichting en ventilatie
			
• door aanpassingen in gas				 of stroomaansluiting
			
• door ontploffingsgevaar
				 (chemische stoffen)
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Meld onveilige situaties!
Denkt u dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij of een drugslab is? Meld dit dan.
Samen zorgen we voor een veilige buurt.
Bel de politie: 0900 – 8844
Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000
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pand. Soms sluit de burgemeester het pand.Bij
gevaarlijke situaties gebeurt dat direct.
Meer weten?
Kijk op www.lelystad.nl/drugsoverlast

