
Informatie
Voor meer informatie over het terugdringen van drugsgebruik 
onder jongeren kunt u contact opnemen met de medewerker 
openbare orde en veiligheid van gemeente Oud-Beijerland, 
telefoon 088 – 647 17 36 of per e-mail oov@oud-beijerland.nl. 

Voor inhoudelijke informatie en gezondheidsrisico’s kunt u 
bellen met de Alcohol & Drugs Infolijn 0900 – 1995.

   www.drugsinfo.nl 

   www.jeugdteamhw.nl

   www.uwkindenblowen.nl 

   www.uwkindenuitgaansdrugs.nl

Meer informatie en tips vindt u op de volgende websites:

Onderzoek
Vandaar dat de politie in 2016 een onderzoek is gestart. Dit 

onderzoek leverde zo’n 65 jongeren tussen 12-18 jaar op die 

drugs gebruikten, kochten of verhandelden. Vrijwel alle jongeren 

gaan naar scholen in de Hoeksche Waard.

Onacceptabel
Drugs en jeugd is een onacceptabele combinatie waar hard 

tegen opgetreden wordt. Het in bezit hebben van drugs of 

dit verhandelen is strafbaar én verboden. De scholen werken 

daarom samen met de gemeenten en politie om drugsgebruik 

onder jongeren terug te dringen.

School
Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat het verhandelen van drugs 

ook plaatsvindt in en om de scholen en dat het relatief eenvoudig en 

goedkoop (enkele euro’s per pilletje) is om de verdovende middelen 

in handen te krijgen. De afgelopen maanden heeft de politie daarom 

controles uitgevoerd in de omgeving van de scholen en zijn agenten 

zichtbaar én onherkenbaar aanwezig geweest. 

Folders
Vanwege de ernst van deze problematiek willen we niet alleen 

onze medewerkers, maar ook alle ouders/verzorgers de komende 

periode extra goed voorlichten over (het signaleren van) 

drugsgebruik. Om u hierbij te helpen sturen wij u twee folders 

mee. Hierin vindt u informatie en tips over het aanknopen van een 

gesprek over dit onderwerp met uw kind(eren), (het signaleren 

van) drugsgebruik en contactgegevens van hulpverlening. 

Van Mahatma Gandhi (1869-1948) is de bekende en nog immer 

actuele uitspraak: de toekomst hangt af van wat je nú aan het 

doen bent! 

Wij binden daarom graag samen met 

u de strijd aan tegen het drugsgebruik 

onder jongeren in de Hoeksche Waard.

Helpt u mee?

Met vriendelijke groet,

Namens,

•  Hoeksche Waardse gemeenten,

•  Politie, basisteam Hoeksche Waard

•  Actief College

•  CSG Willem van Oranje

•  Hoeksch Lyceum

•  Wellantcollege

Beste ouders/verzorgers,

Gemeenten, politie en maatschappelijke organisaties 

maken zich zorgen over drugsgebruik onder jongeren 

in de Hoeksche Waard. Aanleiding voor deze zorg 

zijn meerdere ernstige incidenten die zich sinds eind 

2015 hebben voorgedaan. Hieruit blijkt helaas dat er 

minderjarigen zijn die drugs gebruiken en soms ook 

verhandelen. Er zijn voorbeelden bekend van 12-13 

jarigen die in zeer kritische toestand in het ziekenhuis 

terecht zijn gekomen door (hard)drugsgebruik. 

DRUGSGEBRUIK JONGEREN
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