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Aanpak drugscriminaliteit. 
In het TV-programma WNL op Zondag gaf Minister Grappenhuis informatie over de komende aanpak 
van de drugscriminaliteit. Er komt honderd miljoen beschikbaar om de drugscriminaliteit te bestrijden. 
Ook zal worden doorgegaan met het  "afpakken" van het crimineel verdiende geld. Onlangs hebben wij 
als MMNL een bezoek aan de  Minister gebracht waar wij diversen aandachtspunten naar voren hebben 
gebracht. Het doet ons goed dat de Minister nu ook aandacht gaf dat bij het gebruik van drugs men moet 
beseffen dat hiermee de activiteiten van de drugscriminelen worden ondersteund. Hij noemde ook het 
drugsgebruik op Festivals, waarbij in het afvalwater hierna de chemicaliën te vinden zijn.  
 
Bij festivals dansen de gedrogeerde massa in extase. Vrolijk heen en weer te deinen. Waarom? Geen idee. 
Tijdsdingetje. De mens blijft een genotzoeker en dit is al een jaar of wat de trend. De muziek moet hard 
en vooral eentonig zijn en je moet als publiek met veel zijn. Heel veel zelfs. En je moet wat gebruikt 
hebben. Anders is die muziek niet te harden. 
Wat je moet gebruiken? Pillen die in obscure achterafschuurtjes met de meest onbetrouwbare chemicaliën 
door meedogenloze criminelen in elkaar zijn gedraaid. Criminelen kan het niet schelen als er door hun 
rommel een dooie meer of minder valt. Het gaat om de handel. Poen, niks anders dan dat.  
Hun afval wordt door hen in de natuur gedumpt op de Veluwe en in Brabant. 
 
De Gemeenten in ons land, met Amsterdam voorop gedogen het gebruik en handel van drugs via o.a. 
drugswinkels en op de festivals.  
We lazen dat Amsterdam 500 agenten erbij wil hebben vanwege de drugscriminaliteit.  Wij gingen eens 
uitzoeken wat er dan in Amsterdam afspeelt en kwam tot de volgende info: 
* Amsterdam is de drugshoofdstad van Europa. Dat blijkt uit onderzoek naar drugsresten in het 
afvalwater in meer dan vijftig Europese steden door het Europees waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving (EMCDDA).  
Op het gebied van cannabis werd 469,4 milligram per 1000 inwoners per dag aangetroffen 
* Drugstoerisme is een hardnekkig verschijnsel in Amsterdam. De hoofdstad krijgt per jaar zo'n 5,3 
miljoen bezoekers die minstens één nacht in een hotel overnachten en daarvan bezoekt volgens de 
gemeente ongeveer een derde een coffeeshop.  
* Schaamteloos aan de drugs 
Het taboe op drugsgebruik verdwijnt in Amsterdam signaleren verontruste deskundigen. 
Dit is zorgwekkend en beangstigend. Er is karakter gekregen van een Narcostaat door een falend 
drugsbeleid, waarbij misdaadbazen miljoenen verdienen en het massale gebruik van pillen en cocaïne 
volstrekt normaal wordt gevonden. Waarom wilt het bestuur van Amsterdam en vele gemeenten dit? 
 
In ons land wordt er gewerkt aan het legaliseren van de wietteelt en regelmatig klinkt de roep om zelfs 
harddrugs zoals xtc vrij te geven. 
In Amerika ging men in sommige staten over tot legaliseren. Resultaat 30 % meer gebruik en 
drugsverslaving. Behandeling van verslaafden laat men afweten. De drugscriminelen zijn los en ze 
brengen allerlei drugs in de handel. Resultaat in Amerika is thans 200 drugsdoden per dag.  
 Trump kreeg cijfers van 45.000 drugsdoden en zegt maatregelen te gaan nemen, maar ja het is Trump. 
 
Zet de datums voor 2019 alvast in uw agenda. we hebben de laatste datum moeten verzetten wegens de 
mogelijkheden van het NBC gebouw, het wordt nu :  



 

 

M.M. Landelijke bijeenkomsten in het NBC gebouw Blokhoeve 1 Nieuwegein zaterdag 
26 januari – zaterdag 13 april en op zaterdag 16 november 
  


