
Wat is ondermijning? 
Ondermijning is het effect van de georgani-
seerde criminaliteit op de (lokale) samenleving. 
De onder- en de bovenwereld vermengen zich 
met elkaar. Criminele organisaties maken vaak 
gebruik van legale voorzieningen (bijvoorbeeld 
vergunningen, subsidies of uitkeringen) uit de 
bovenwereld. De criminele organisaties zijn uit op 
macht, aanzien en geld. 

Voorbeelden van ondermijning komen dagelijks 
in het nieuws. Denk aan drugshandel, bedreiging, 
extreem geweld, witwassen of fraude. Het is 
een maatschappelijk probleem dat ons allemaal 
raakt; ook de inwoners van de gemeente 
Goeree-Overflakkee.

Wat zijn mogelijke signalen van 
ondermijning?
• Hennepgeur, anijsgeur of zoete, weeïge geur bij een 

woning, schuur, bedrijfspand, loods.
• Veel aanloop (op ongebruikelijke tijdstippen) bij een 

op het oog onbewoond of ongebruikt pand.
• Voortdurend gesloten rolluiken, afgeplakte ramen of 

ventilatiebuizen die in gebruik zijn.
• Veel beveiliging (camera’s, hekken, poorten...) bij een 

pand waar je dat niet verwacht.
• In de winter: sneeuwvrije daken. 
• Vraag om verhuur van je pand door een persoon/ 

personen die je niet vertrouwt.
• Veel cash in omloop, of dure aankopen door iemand 

met een voorheen krappe beurs.
• Alle andere signalen waarvan je een onprettig         

onderbuikgevoel krijgt.

KIEK UUT! Ondermijning: je gaat 
het pas zien als je het doorhebt

Column van de burgemeester gemeente 
Goeree-Overflakkee, Ada Grootenboer-Dubbelman. 

Waar denk jij aan als je het woord ondermijning hoort? 
Een juf op de basisschool is niet blij als sommige 
kinderen niet luisteren of door haar heen praten. Op 
die manier ondermijnen de kinderen het gezag van 
de juf. Als ze niet optreedt, is de orde in de klas weg. 
Dit gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van het 
onderwijs. Dat heeft invloed op de hele klas en niet 
alleen de kinderen die niet luisteren.

Grove aantasting
Net als de ondermijning van het gezag en van de juf de 
orde en kwaliteit van het onderwijs aantast, tast (cri-
minele) ondermijning de openbare orde en veiligheid in 
onze gemeente aan. We spreken van ondermijning als 
personen, bedrijven of beroepsgroepen bewust of 
onbewust betrokken zijn bij criminele activiteiten. 
Door deze activiteiten raken de onder- en de boven-
wereld elkaar. Nee, sterker nog: deze werelden 
vermenging zich met elkaar. 

Een voorbeeld. Al jaren staat een bedrijfspand in de 
buurt van een woonwijk leeg. Zo nu en dan is er in de 
avonduren wat activiteit zichtbaar. Is dit de pandei-
genaar die aan het klussen is? Of speelt er meer? Stel 
dat een ruimte in dit bedrijfspand wordt gebruikt als 
drugslaboratorium. Dat betekent dat er levensgevaar-
lijke stoffen aanwezig zijn. Wat als dit tot ontploffing 
komt? Schade aan huizen, of erger nog: inwoners die 
gewond raken. Onze samenleving wordt zo op een 
grove manier aangetast in de veiligheid, leefbaarheid 
en integriteit. 

Meld een Vermoeden
Een drugslaboratorium is wellicht een ‘voor de hand 
liggend onderwerp’. Soms gaat ondermijning echter 
subtieler. Eerst lijkt er niets aan hand. Maar als je be-
ter kijkt, zijn er wel degelijk signalen. Ik moet denken 
aan een uitspraak van Cruijf: “Je gaat het pas zien als 
je het doorhebt.” Wat doe jij bij een vermoeden dat er 
iets niet in de haak is? Ik ben blij dat we deze week een 
app lanceren waarmee laagdrempelig en (eventueel) 
anoniem een melding gemaakt kan worden: de Meld 
een Vermoeden app. 

Je hoeft er bij een melding niet zeker van te zijn dat er 
sprake is van een misdaad. Een onderbuikgevoel kan 
al genoeg zijn. Ook dan heeft melden al zin. Natuurlijk 
kan het maken van een melding best spannend zijn. 
Maar, één melding kan al cruciaal zijn in het oplossen 
van een zaak en het aanpakken van criminaliteit. Door 
een melding te maken, zorg jij misschien net voor dat 
puzzelstukje om een zaak op te lossen. Ik roep daarom 
iedereen op om de app Meld een Vermoeden te down-
loaden en hier gebruik van te maken als dat nodig is. 

Kiek uut!
Laten we de schoonheid van ons eiland niet ondermij-
nen door criminaliteit. We kijken uit voor elkaar. Laten 
we letten op wat er in onze samenleving gebeurt om 
voor elkaar te zorgen dat het hier veilig en leefbaar 
blijft. De komende tijd starten we vanuit de gemeente 
de campagne over ondermijning met de toepasselijke 
titel: ‘Kiek uut’, je gaat het pas zien als je het doorhebt.

Ondermijning in de Vastgoedsector
Ondermijning doet zich voor in allerlei sectoren en branches. In 
deze special wordt één van deze branches uitgelicht: de vastgoeds-
ector. Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, 
hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs signaleren 
in hun werk soms afwijkingen die kunnen duiden op criminele 
activiteiten. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsver-
houdingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en 
schijnconstructies. Genoemde partijen kunnen hierdoor in een 
lastige situatie terechtkomen. 

Meld Misdaad Anoniem biedt een veilige meldplek
Jaarlijks stuurt Meld Misdaad Anoniem 20.000 meldingen door naar 
de politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken 
worden opgelost. Met jouw melding kan veel ellende of schade 
worden voorkomen zoals onveilige werksituaties, bedreigingen, 
schade aan panden, kosten of sluitingen van panden, imagoschade 
en oneerlijke concurrentie. Voor meer informatie: 
www.meldmisdaadanoniem.nl. 

Meld Misdaad Anoniem en Meld een Vermoeden
Meld een Vermoeden heeft betrekking op situaties die zich afspelen 
in de gemeente Goeree-Overflakkee. Meld Misdaad Anoniem is een 
landelijk platform. Zoals de naam al aangeeft, heeft Meld Misdaad 
anoniem betrekking op meldingen die vaak al verder gaan dan 
alleen een vermoeden (van criminele activiteiten). Daarbij is spe-
ciale aandacht voor de vastgoedsector, waarbij er ook meldingen 
gemaakt kunnen worden die ook betrekking hebben op personen of 
ondernemers in de regio of elders in Nederland. Hier is Meld 
Misdaad Anoniem een geschikt platform voor.



De App ‘Meld een vermoeden’
App Meld een vermoeden 
Met de app ‘Meld een vermoeden’ kunnen inwoners en ondernemers meldingen of signalen 
insturen over (mogelijke) ondermijning op Goeree-Overflakkee. De gemeente ontvangt de 
melding en behandelt deze vertrouwelijk. De gemeente werkt samen met politie, justitie, de 
belastingdienst en andere organisaties om ondermijning te voorkomen. Elke melding wordt 
serieus onderzocht.

Anoniem 
Je kunt een melding ook anoniem doen via de app ‘Meld een Vermoeden’. Let op: als je 
anoniem een melding maakt, dan kan de gemeente geen terugkoppeling geven over jouw 
melding en bij vragen geen contact opnemen.

Scan de 
QR-code en 
download de 
app ‘Meld een 
vermoeden’

   Criminaliteit tussen de weilanden
Met name drugscriminelen zijn steeds vaker actief op zoek naar schuren of loodsen waarin zij hun 
drugs kunnen produceren of opslaan. Als boeren met criminelen in zee gaan, is er meestal geen weg 
meer terug. Criminelen schuwen geweld niet en afpersing en bedreiging komen regelmatig voor. 
Maar wat nou als je niet eens doorhebt wat er op je eigen erf gaande is?

Dit is het verhaal van boer Frank (niet zijn echte naam).

“Ja, dat mag je best weten… Hier heb ik wel slapeloze nachten van gehad. Dat die rechercheur dreig-
de m’n bedrijf op slot te doen. Hoe had ik dan m’n koeien te eten moeten geven? Had er dan nog wel 
voer geleverd kunnen worden? Maar het ergste van alles was de angst dat vier jaar keihard knokken 
om hier de boel op orde te krijgen, allemaal voor niets geweest zou zijn.” Ogenschijnlijk kalm vertelt 
hij zijn verhaal. Over hoe die aardige H. - die altijd in was voor een praatje of een dolletje-, er gewoon 
een xtc-laboratorium op nahield in de schuur die hij huurde. Boer Frank had uiteraard niks door. Tot 
die ene ochtend in september 2020 opeens uit het niets z’n hele erf vol stond met politie. 

Lees dit waargebeurde verhaal verder op onze website (zie QR-code links).

Meer weten over 
ondermijning? 

Kijk dan op de website 
www.goeree-overflakkee.nl

/ondermijning

Praktische informatie en veel 
gestelde vragen
Praktische informatie en veel gestelde vragen
Op de website van de gemeente 
www.goeree-overflakkee.nl/ondermijning 
lees je meer over ondermijning en het meldpunt 
Meld een Vermoeden. Een praktische uitleg van het 
downloaden en het gebruik van het meldpunt. Ook veel 
gestelde vragen, onder meer over jouw privacy bij het 
gebruik van het meldpunt, vind je terug op deze website.

Ondermijning pagina

BOE



Politie aan het woord
De aanpak van ondermijnende criminaliteit heeft een hoge prioriteit binnen de politie. Er wordt intensief 
samengewerkt met integrale partners, zoals de gemeente, de FIOD, de belastingdienst maar zeker ook 
de inwoners en ondernemers van de gemeente. Het doel van deze samenwerking is om criminele struc-
turen in een vroeg stadium te herkennen en te verstoren door gebruik te maken van elkaars kennis en 
bevoegdheden. Deze aanpak heeft de afgelopen jaren op Goeree-Overflakkee al mooie resultaten 
opgeleverd. Een aantal voorbeelden:

Aantreffen van:
• Opslagplaatsen met grondstoffen voor het vervaardigen van synthetische drugs.
• Een xtc pillen productielocatie.
Oprollen van:
• Een synthetische drugslab.
• Illegale sigarettenhandel.
• Opruimen van hennepkwekerijen.
• Beëindigen van illegale huisvesting van arbeidsmigranten beëindigd.
• Aanpak van de straathandel in verdovende middelen.

Verdachten werden veroordeeld. Daarnaast werden er bestuurlijke maatregelen getroffen en financiële 
onderzoeken ingesteld. Betrokken criminelen zijn lang niet altijd woonachtig op Goeree-Overflakkee en 
soms leiden lokale waarnemingen tot vervolgacties elders in het land. Goeree-Overflakkee is een 
interessant gebied voor ondermijnende criminaliteit: veel afgelegen plaatsen en loodsen, goede 
verbindingen naar de randstad maar ook naar Zeeland en Brabant. Daarnaast is er een open verbinding 
met de Noordzee. Samenwerken met de instanties, onze inwoners en ondernemers blijft daarom cruciaal 
om op ons eiland een gezond woon- en werkklimaat te behouden. Informatievergaring is een belangrijke 
component in de aanpak en hierin zijn ook jouw ogen en oren zeer belangrijk!

Ben jij slachtoffer geworden?
Bel voor dringende zaken 112 of de politie op 0900-
8844. Heb je vermoedens van ondermijning? Meld dit via 
de app Meld een Vermoeden.

Ben je in aanraking gekomen met ondermijning en blijf 
je liever anoniem? Anoniem melden kan via de app Meld 
een Vermoeden of via het landelijke meldpunt Meld 
Misdaad anoniem.

Lever anoniem en zonder straf je mes in
Messenbezit onder jongeren neemt de laatste jaren toe: een zorgwekkende trend. Daarom 
organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee samen met de politie een regionale inleverac-
tie van steekwapens. Iedereen die van een mes af wil, kan op 10 tot en met 15 oktober wapens 
afgeven op het gemeentehuis in Middelharnis. Het inleveren gebeurt anoniem en zonder straf. 
De gemeente en politie registreren geen gegevens. 

Inleveren messen, slag- en stootwapens
Naast messen kunnen deze week ook slag- en stootwapens, zoals boksbeugels, ingeleverd 
worden. Het inleveren gebeurt anoniem, zonder dat je een straf krijg. De politie of gemeente 
registreert geen gegevens. De messen kunnen ingeleverd worden op de volgende locaties:
- Gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45. Op maandag van 8.00 tot 12.00 uur. Dinsdag tot en 
met donderdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. Bij de hoofdingang 
van het gemeentehuis is direct aan de rechterkant een speciale ruimte ingericht. 

Op www.leverjemesin.nl is een overzicht te vinden van alle inleverlocaties in de regio. Deze 
locaties zijn te herkennen aan de poster en de inleverton.  

Vuurwapens
Tijdens deze actie kunnen geen vuurwapens ingeleverd worden. Voor het inleveren van een 
vuurwapen, munitie of explosief moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900-
8844. De politie komt dan – in burgerkleding – langs om het wapen op te halen. Op deze manier 
is het inleveren van een vuurwapen dus niet anoniem. Mensen die een vuurwapen aanmelden 
worden in principe niet vervolgd, tenzij het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval 
kan de eigenaar alsnog als verdachte aangemerkt worden.


