
... dan een gebruikersprobleem

Lokaal is onder scholieren vooral een 
probleem met alcoholmisbruik en ‘vapen’ 
(e-sigaretten), soms ‘snus’ in veel mindere 
mate met drugsgebruik.

Als scholieren drugs aankopen, 
doen ze dat vooral online, bijvoor-
beeld via Telegram, WhatsApp, 
Wickr, maar ook TikTok, Snapchat 
of Instagram. 

Er zijn drie categorieën jeugdige gebruikers:
1. scholieren die recreatief softdrugs gebruiken: 

met vrienden thuis, op straat, tijdens het uitgaan 
of een feestje.

2. problematische of kwetsbare jeugd: veelvuldig 
in beeld met overlast en criminaliteit (waaronder 
illegale prostitutie en zelf als kleine dealer / runner 
verkopen van drugs). Deze groep gaat deels niet 
meer naar school en overlapt voor een deel met 
categorie 1. 

3. problematische veelgebruikers: ernstig verslaafd, 
vaak bekend in de psychiatrie en verslavingszorg. 
Gebruiken drugs als zelfmedicatie. 

Een aantal bezorgservices levert drugsbestel-
lingen af met auto en scooter. Meestal vanuit 
A’dam, maar er zijn ook een aantal online 
groepen en diensten actief vanuit Uithoorn. 
Sommige scholieren brengen drugs mee van 
elders en verkopen dat lokaal

Betaling is contant en afleve-
ring gebeurt door dealers en 
runners die medescholier zijn 
of jongvolwassenen met een 
link met A’damse gangs. 

Er zijn drie soorten lokale dealers: 
1. Handelaren die zowel partijen door- 

verkopen aan kleinere dealers als  
verkopen aan gebruikende jeugd.

2. Jongeren (medescholieren) die op 
school kleinere partijen afleveren of 
verkopen

3. Jongvolwassenen - met overlap  
‘problematische/kwetsbare jeugd’ 
- die soms op intimiderende wijze 
drugs aan de man brengen. 

Intimidatie die met drugshan-
del gepaard gaat, baart zorgen: 
jongeren zijn bang voor dealers 
en ‘straatleiders’ en bewoners 
stellen zich    terughoudend op. 

Als handel- en gebruiklocaties worden 
genoemd: de flatbuurt in Uithoorn, het 
Zijdelwaardplein, twee middelbare 
scholen, de centrale bushalte en directe 
omgeving van een supermarkt. 

Meer een dealprobleem ...

Aanbevelingen voor de 
Amstellandgemeenten: 

De ligging, lage pakkans en de 
aanwezige potentiële jonge aanwas 
maken gemeenten onder de rook van 
Amsterdam aantrekkelijk voor drugs-
criminelen. 

De Amstelland-gemeenten kunnen 
leren van interventies in Uithoorn en 
deze overnemen, denk aan:

• de schoolaanpak
• interventies in wijken en 
• interventies gericht op kwetsbare 

doelgroepen (bijv. meiden - zeden-
problematiek)

Daarnaast is het verstandig om nog 
meer dan nu samen op te trekken 
in actiegerichte samenwerkingsver-
banden en samen het overzicht te 
houden op de drugsproblematiek 
met actuele (gebieds)kennis en intel-
ligence. 

• Organiseer met netwerkpartners 
een persoonsgerichte aanpak van 
jonge dealers en runners;

‘WIE DE JEUGD HEEFT...’  Drugshandel en schoolgaande jeugd in Uithoorn

Er zijn indicaties voor de aanwe-
zigheid van tussenhandelaren en 
groothandelaren in Uithoorn, waarbij 
die laatsten zich vooral richten op de 
internationale handel.

• Reserveer samen met politie en 
RIEC analysecapaciteit om scher-
per zicht te krijgen op de link 
tussen drugsverkoop en bovenlo-
kale criminele netwerken;

• Maak actiegerichte crimescripts 
t.a.v. wervingsprocessen met als 
doel deze te verstoren; 

• Vergroot aanvullend op de politie 
het straattoezicht (met handha-
ving) om de pakkans te vergroten;

• Intensiveer digitaal toezicht (door 

politie en jongerenwerk) om een 
vinger aan de pols te houden bij 
social media gebruik;

• Maak schoolgaande jeugd weer-
baar door een eerlijke eigentijdse 
drugsvoorlichting;

• Zorg voor een duidelijke opdracht 
aan het jongerenwerk en genoeg 
capaciteit voor de risicojeugd (16+)

• Continueer de aandacht voor 
bedrijventerreinen en shady 
places;

• Geef als OM en Politie meer 
opsporingsprioriteit aan softdrugs-
netwerken (vanwege verkoop aan 
jeugd);

• Kijk of het lukt een urgente casus 
met de netwerkpartners op te 
plussen tot RIEC-casus;

• Stel een concreet handelingskader 
op voor scholen en professionals 
voor het omgaan met zorgsigna-
len.


