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Inleiding

Binnen het Basisteam De Kempen werken de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, 
Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre samen aan verbetering van de 
objectieve en subjectieve veiligheid. Deze samenwerking is eerder vastgelegd in het 
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP). Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 
(IVP) wordt naar verwachting binnenkort vastgesteld in uw raad op 7 maart as De 
aanpak van de ondermijnende criminaliteit is één van de prioriteiten in het IVP. Het 
Jaaroverzicht aanpak ondermijning 2022 geeft u als raadslid meer inzicht in wat er is 
gedaan en wat de resultaten zijn in relatie tot de aanpak van ondermijning in Basisteam 
De Kempen.
Bijgaand ontvangt u ter informatie het Jaaroverzicht aanpak ondermijning Basisteam 

De Kempen 2022: ^et DNA van de aanpak van ondermijning in Basisteam De Kempen'.

Jaaroverzicht aanpak ondermijning Basisteam De Kempen 2022: 'Het DNA van 
de aanpak van ondermijning in Basisteam De Kempen'
In dit jaaroverzicht leest u dat met de aanpak van de ondermijning goede resultaten 
zijn bereikt: In 2022 werden in Basisteam De Kempen tientallen kilo's verdovende 
middelen in beslag genomen, 15 hennepkwekerijen zijn ontmanteld, tientallen 
aanhoudingen zijn verricht voor het bezitten, vervaardigen of verhandelen van 
harddrugs, diverse panden werden gesloten en naheffingen werden opgelegd. Naast tal 
van acties om ondermijning aan te pakken was er aandacht voor bewustwording, 
vergroten van de meldingsbereidheid en preventie. Zorg-, jeugd-, en veiligheidsdomein 
werken daarvoor nauw samen. Zo zijn er inzetten geweest van de ^tende bende', een 
initiatief om de bewustwording rondom milieuschade door drugsafval te vergroten. 
Verder zijn onder de noemer Veilig ondernemen' voorlichtingsacties gehouden voor 
ondernemers om signalen van ondermijning te onderkennen en te melden. Tot slot 
werkten gemeenten zelf onder andere aan het verbeteren van informatiepositie en 
werden tientallen toezichthouders/ handhavers getraind in het herkennen van 
ondermijningssignalen.

De aanpak van de georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit was een prioriteit 
in ons veiligheidsbeleid en een prominent en veelomvattend onderdeel van het 
Uitvoeringsplan Veiligheid 2021-2022 (UVP). Voor dit onderdeel is daarom een
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jaaroverzicht met inspanningen en resultaten opgesteld. We weten steeds beter zicht te 
krijgen in de (onder)wereld van ondermijning. De resultaten van het Kempen 
Interventie Team (KIT) - wat toeziet op de aanpak van complexe 
handhavingsproblematiek en overlast - hebben we aan dit jaaroverzicht toegevoegd. 
Het nieuwe Uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024 (UVP) wordt op dit moment 
vastgesteld waarbij de aanpak van de ondermijnende criminaliteit wordt gecontinueerd.

Samenwerking met anderen
De ketenpartners in Basisteam De Kempen blijven samenwerken in de aanpak van 
ondermijning. Het netwerk is groot. De acht gemeenten in Basisteam De Kempen 
werken daarbij nauw samen met Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, Politie, OM, 
Belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA), Enexis, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), woningcorporaties, 
bedrijventerreinen en zorg- en welzijnsinstellingen.

Kernboodschap

Het is belangrijk u als raad te informeren over de geleverde inspanningen en de 
resultaten van de aanpak van de georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit in 
Basisteam De Kempen.
Met het informeren van uw raad wordt getracht draagvlak te creëren voor de aanpak 
van ondermijning, door hier ook in de media over te berichten wordt gestreefd naar 
een hogere meldingsbereidheid en hierdoor een weerbaardere samenleving

Vervolg

De aanpak van de ondermijnende criminaliteit is één van de prioriteiten in dit IVP.Het 
Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP) wordt naar verwachting binnenkort 

vastgesteld in uw raad op 7 maart as. Daarnaast wordt het nieuwe Uitvoeringsplan 
Veiligheid 2023-2024 (UVP) op dit moment opgesteld waarbij de aanpak van de 
ondermijnende criminaliteit wordt gecontinueerd en verder wordt geoptimaliseerd.

Communicatie en samenspraak

Ten behoeve van het Jaaroverzicht ondermijning Basisteam De Kempen 2022 is een 
gezamenlijk persbericht opgesteld door Basisteam De Kempen om de pers te 
informeren. Deze wordt op 1 maart, nadat alle acht gemeenteraden van Basisteam De 
Kempen zijn geïnformeerd, regionaal en lokaal verspreid per gemeente.

Bijlagen

1. Jaaroverzicht aanpak ondermijning Basisteam De Kempen 2022: 'Het DNA van 
de aanpak van ondermijning in Basisteam De Kempen'
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Inhoudsopgave
Het DNA van de aanpak van ondermijning in De Kempen 

bestaat uit de volgende 3 bouwstenen:

Het DNA van de aanpak van 
ondermijning in basisteam
De Kempen

Actie

Weerbare samenleving

Weerbare overheid

Jaaroverzicht 2022
Gezamenlijke resultaten van de partners in 

de aanpak van ondermijnende criminaliteit 

in basisteam De Kempen: gemeenten Best, 

Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel- 

De Mierden, Veldhoven, Waalre, politie, 

Openbaar Ministerie, Belastingdienst, 

het Kempen Interventie Team (KIT) en 

de Taskforce-RIEC.



2022: Nog meer slagkracht en samenhang in de aanpak van ondermijning in De Kempen

Met deze rapportage willen we recht doen aan 

de resultaten die de partners in de aanpak van 

ondermijning in De Kempen samen hebben 

weten te realiseren. En die resultaten mogen er 

zijn; onder andere werden er kilo's verdovende 

middelen in beslag genomen, hennepkweke

rijen werden geruimd, diverse panden werden 

gesloten, naheffingen werden opgelegd 

en tientallen signalen werden gezamenlijk 

opgepakt.

Daarnaast heeft onze samenwerking het 

afgelopen jaar ook een kwalitatieve ontwikke

ling doorgemaakt. Een ontwikkeling, waarin we

geïnvesteerd hebben in het op orde brengen 

van de basis die nodig is voor samenwerking 

en het verkrijgen van beter zicht op aard en 

omvang van de ondermijnende criminaliteit 

in ons gebied. Een ontwikkeling ook, waarbij 

het van belang bleek om ook nog steviger in 

te zetten op het brede bewustzijn ten aanzien 

van de impact van ondermijnende criminaliteit. 

Breder bewustzijn en eigenaarschap als basis 

voor onder andere een weerbare overheid en 

weerbare samenleving.

Bovendien een ontwikkeling naar meer samen

hang; niet alleen werken vanuit afzonderlijke

casussen maar ook kijken naar de achterliggende 

fenomenen en de samenhang daartussen. Deze 

samenhang zichtbaar maken en daar met elkaar 

het scherpe gesprek over voeren. Waar moeten 

we met elkaar met voorrang prioriteit aan geven? 

Hoe kunnen we met elkaar zoveel mogelijk 

impact buiten realiseren? Ook dit jaaroverzicht is 

van deze laatste ontwikkeling een uiting.

En 'last but not least' een ontwikkeling naar nog 

meer actie en slagkracht tegen ondermijning. 

Samen doen en samen zichtbare resultaten 

buiten realiseren, dat is toch waar het in de kern 

om draait.

Op deze wijze kent de aanpak van onder

mijning in De Kempen inmiddels een DNA 

bestaande uit de drie bouwstenen: actie, 

weerbare samenleving en weerbare overheid 

Een stevig fundament om de komende jaren 

op door te bouwen met elkaar.

M.J.A. Delhez en J.G.M.T. Ubachs

Voorzitter en vicevoorzitter 

Bestuurlijk Overleg Ondermijning

1
2
3
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Actie

Een slagvaardige en samenhangende aanpak van ondermijning in 
De Kempen georganiseerd

In 2Ũ22 hebben we onze samenwerkingsstructuur binnen basisteam De Kempen herijkt. Dit 

vanuit de behoefte aan meer overzicht en inzicht, versterkte regie, alle partners in positie én 

sterkere gezamenlijke focus en sturing. Kern van onze samenwerking:

- Het Bestuurlijk Overleg Ondermijning (BOO) 

is sturend op de aanpak van ondermijning 

binnen het basisteam De Kempen. Hier 

maken de 8 burgemeesters, de gebiedsof

ficier (OM), de basisteamchefs (politie) en 

de teamleider Intensief toezicht en Externe 

Overheidssamenwerking van de Belasting

dienst deel van uit.

- Op deze 'stuurtafel' staan complexe 

integrale (RIEC)casussen centraal, evenals 

de samenwerking ter bevordering van een 

weerbare overheid en een weerbare samen

leving.

- Met dit doel geeft het BOO sturing aan de 

ambtelijke voorbereiding (AVO), waarin 

ook alle partners zijn vertegenwoordigd.

Zij worden vertegenwoordigd (in het BOO) 

door de basisteamprogrammaleider onder

mijning, die als opdrachtnemer fungeert.

- De basisteamprogrammaleider heeft een 

'ontkleurde' rol, wat wil zeggen dat hij/zij 

in dienst van het maatschappelijk belang 

de aanpak van ondermijning binnen De 

Kempen aanjaagt.

- In 2Ũ22 is door het BOO voor de aanpak van 

ondermijning een strategisch plan vastge

steld met daarin de uitgangspunten, struc

tuur en focus. Dit plan dient als 'kapstok' 

van de aanpak van ondermijning in basis

team De Kempen.

De samenwerking in de gezamenlijke aanpak 

van ondermijning is verankerd in het Integraal 

Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 

(hierna: IVP). Dit plan is in 2022 integraal 

vastgesteld door de basisteamgemeenten.

In bijbehorend uitvoeringsplan worden 

(integrale) acties benoemd, die uitgevoerd 

worden om de ambities waar te maken.

Het DNA van de aanpak van ondermijning in De Kempen

Samen zichtbare doekracht organiseren is van 

belang om het verschil te maken in de aanpak. 

Daarbij zijn de acties vooral gericht op de 

criminele doelgroep zelf; de kopstukken, de 

netwerken waarin zij opereren en hun modus 

operandi en verdienmodellen die we in beeld 

weten te krijgen. We laten daarmee zien dat 

de overheid thuis geeft, wat van belang is

voor het vergroten van de meldingsbereidheid 

en het vertrouwen in de overheid. Daarnaast 

werken we aan een weerbaardere overheid 

en bevorderen we de weerbaarheid van de 

samenleving door actief te informeren en het 

smeden van maatschappelijke coalities om 

aan om aan de voorkant te komen van de 

problematiek.

2
3
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Actie: RIEC-casuïstiek 2022 Actie: aanpak softdrugs

Gelopen RIEC casussen 11

Casussen eind 2022 4

- Informatiefase 4

- Uitvoeringsfase 0

Nieuwe RIEC casussen 4

- Ingebracht door politie 3

- Ingebracht door gemeenten 1

Afgesloten RIEC casussen 6

Voor overheidspartners is het mogelijk om onder 
het RIEC-convenant integraal samen te werken en 
informatie uit te wisselen over casussen, waarin 
sprake is van ondermijnende criminaliteit. In zo'n 
geval spreken we van RIEC-casuïstiek. De integrale 
RIEC-casuïstiek in De Kempen in 2022 zag toe op 
de volgende thema's:

1. Drugs (soft- en harddrugs en druggerelateerde 
voorbereidingshandelingen)

2. Witwassen
3. Kwetsbare gebieden

Actie: aanpak softdrugs per gemeente

Best Oirschot Waalre Veldhoven Reusel- Bladel Bergeijk Eersel
De Mierden

Bezit softdrugs

Vervaardigen softdrugs

13

4 3

1

1

9

1 1

4

1 2

3

2

Handel softdrugs

Kwekerij buitengebied 1

1 1 1
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Ontmantelde hennepkwekerijen 15

Inbeslaggenomen planten 4.826

Gemiddeld aantal planten per 321
kwekerij

Opgemaakt wederrechtelijk C 609.555,09
verkregen voordeel
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Actie: aanpak harddrugs

Aantal politie-registraties

Bezit harddrugs (Lijst I) 24

Vervaardigen harddrugs (Lijst I) 1

Handel in harddrugs 5

Dumpingen harddrugs 5

Actie: aanpak harddrugs per gemeente

Best Oirschot Waalre Veldhoven Reusel- Bladel Bergeijk Eersel
De Mierden

Bezit harddrugs 5 3 1 7 2 4 1 1

Vervaardigen
harddrugs

1

Handel harddrugs 1 1 1 1 1

Drugsdumping
harddrugs

1 3 1

Bezit harddrugs en/of 10
softdrugs bij festival

3 28

Aantreffen drugs 
(bij Post- en 
koeriersdienst)

33
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Actie: aangehouden verdachten soft- en harddrugs

Verdachten

Voor drugsproductie of -handel 15

Voor drugsbezit 15

Voor drugsbezit tijdens festival 41

Los van deze cijfers is ook een aantal verdachten 
verhoord. Vanuit De Kempen is tevens geïnves
teerd op drugsbezit tijdens festivals.

Actie: inbeslagnames soft- en harddrugs

Hoeveelheden

Hennep 18,5 kilo
26 joints

Hasj 30,2 kilo

Cocaïne 106 gram

Amfetamine 30,2 kilo

MDMA 90 gram

GHB 380 ml

XTC 937 pillen

MMA 21 gripzakjes

In 33 gevallen werden hoeveelheden drugs 
aangetroffen in samenwerking met een post- en 
koeriersbedrijf.
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Actie: crimineel gewin afgepakt

Catergorie

Voertuigen

Frietkar

Camper

Inboedel autobedrijf

Contante gelden C 85.000

Sieraden en horloges Diversen

2
3
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Weerbare samenleving

Weerbare
wijken

Een effectieve aanpak is niet enkel voorbehouden aan de georganiseerde overheid; een 

weerbare samenleving is hiervoor van essentieel belang. Iedereen kan een waardevolle bijdrage 

leveren en is welkom om mee te doen. Soms in vaste coalities en soms in gelegenheidscoali

ties. Denk daarbij o.a. aan het creëren van awareness, het verhogen van de meldingsbereidheid 

en het maken van afspraken met brancheorganisaties. Zo krijgen we meer signalen, komen we 

meer aan de voorkant van de problematiek, werpen we barrières op en verhogen we de sociale 

en maatschappelijke weerbaarheid van inwoners en ondernemers.

Weerbare samenleving:
criminele praktijken door burgers gemeld, de meldingsbereidheid verhoogd

Kern van deze 'bondgenootschappen' is om door middel van (publiek-private) samenwerking 
de aanpak van ondermijning een impuls te geven en zo aan de voorkant te komen van de pro
blematiek. Een effectieve aanpak vraagt om een brede beweging, waarbij overheid, burgers 
en branches nauw met elkaar samenwerken.

Communicatie en voorlichting zijn van belang om het bewustzijn en de meldingsbereidheid 
onder burgers en ondernemers te vergroten.

Weerbare samenleving:
'Bondgenootschappen' in 2022

Best
Wijkversterkings- 

project Wilhelminadorp/ 
Kantonnier, sterke 
verbetering van de 
meldingsbereidheid 

in beide 
wijken

Reusel- 
De Mierden

Wijkschouw in Lage Mierde met 
buurtpreventie en ketenpartners

Themabijeenkomst met buurtpreventie 
en dorpsraden van alle kernen

Avond met Virtual Reality met

V
 buurtpreventie

Inzet flyers en social media 1 
campagne Taskforce-RIEC

Veldhoven
Opzetten

wijkgericht werken, 
bondgenoten en 
sleutelfiguren

netwerk

Bladel
Voorlichting over 

ondermijning door huis
bezoeken van politie en 

woningstichting

Voorlichting onder
mijning op de week

markt

Eersel
Stand vrijwilligers 
politie toeristen

dagen betreffende 
veiligheid

Bladel
Training herkennen 
signalen ondermij

nende criminaliteit voor 
i buurtpreventie

Inzet van Bijtende 
bende

Oirschot
Inzet van 
Bijtende 

k bende .

Meldings
bereidheid
verhogen

Veldhoven
Ondermijningsdag 
georganiseerd met 

ļsamenwerkingspartners 

op 4 september 2022 
met 1500 
bezoekers

Reusel- 
De Mierden

Inzet van 
Bijtende 
bende

Waalre
Inzet van 
Bijtende 
bende

Eersel
Inzet Bijtende 

Bende en Campagne 
'Vreemd'

Open dag politie en 
brandweer
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Veldhoven
Overleg met lokale 

horeca: bewustwording 
'van ondermijning en criminele 

investeerders in de horeca

i Schouwen met ketenpartners 
en ondernemers in het 
kader van Keurmerk 
Veilig Ondernemen

Veilig
Onder
nemen

Oirschot
Voorlichtingsacties 
op bedrijventerrein

Overleg met lokale 
horeca over 

ondermijning

Bladel
Checklist veilige 

verhuur, Keurmerk ' 
l Veilig Ondernemen ism 

bedrijventerreinen en 
winkeliers

Eersel
Enquête/schouw 
Keurmerk Veilig 
Ondernemen

Denormalisatie
drugsgebruik

In samenwerking 
met GGD's en 

32 gemeenten in 
Oost-Brabant

De Kempen

Brabantse 
Norm weerbare 

overheid
Alle gemeenten i.s.m. 

Provincie Noord- 
Brabant en 
TF-RIEC

Vastgoed
3 Bijeenkomsten 
met corporaties in 

De Kempen

Drug-
~ verzendingen via ^ 

Post- en koeriers
diensten

Samenwerking politie 
en post- en koeriers

diensten

Veilig
buitengebied

Informatiebijeenkomst 
ondermijning buiten
gebied i.s.m. politie, 

TF-RIEC en ZLTO

De Bladel

r"\

Weerbare
’ scholen '

Ondermijningssessie 
i.s.m. Bureau Halt op 

het Sondervinck 
College

In de maanden oktober tot en met december 2021 stond de monitor 'Trippen of Skippen?' 

online. Ruim 11.000 Brabantse jongeren hebben de uitgebreide vragenlijst ingevuld.

De eerste resultaten werden gepresenteerd tijdens 

het netwerkevent in juni 2022. Enkele inzichten:

Cannabis

Trippen

Skippen?
Online

vragenlijst

11.000
jongeren

5307o heeft
afgelopen

gebruikt

middelen

Alchohol Lachgas
Cocaïne

Cannabis

Cannabis
Gezellig/
vrienden

Festivals

Inzichten en de eventuele opvolging kunnen niet los gezien worden van de aanpak van 

ondermijnende criminaliteit. Bij het vaststellen van het UVP - voor het onderdeel onder

mijning - kijken we hoe we zorg, welzijn en veiligheid aan elkaar kunnen koppelen.
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Exploitatie
vergunningDHW-

exploitatie
31

Beleids
domeinenDe

Kempen

92
Omgevings-
vergunning/

bouw

Aan- 1 
bestedingen

Weerbare overheid

Bij een weerbare overheid gaat het in de kern om 'het op orde brengen van het eigen huis'. 

Gemeenten nemen een steeds stevigere rol in de aanpak van ondermijning. Bijvoorbeeld 

door inzet van bestuurlijke instrumenten zoals Bibob, Damocles, bestuurlijk toezicht en 

de (door)ontwikkeling van lokale informatie-overleggen, Veilige Publieke Taak (VPT), 

integriteitsbeleid, etc.

Weerbare overheid
Bibob-instrumentarium ingezet, aantal Bibob-onderzoeken in 2022

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een 

instrument om te beoordelen of partijen waar gemeente of provincie beschikkingen 

en subsidies aan verleent (of heeft verleend), dan wel overheidsopdrachten aan gunt 

of vastgoedtransacties mee aangaat, integer zijn. Het doel van de Wet Bibob is om 

te voorkomen dat de overheid strafbare activiteiten faciliteert en/ of dat onrechtmatig 

verkregen voordelen worden gebruikt.

Weerbare overheid
Inzet van Bibob op verschillende beleidsdomeinen in 2022

Bladel 13
Waalre 7Best 15 9x omgevings- 

vergunning/bouw 
L 4x DHW-Expl. ,

5x omgevings- 
vergunning/bouw 
k 2x DHW-Expl.

7x omgevings- 
vergunning/bouw 

8x DHW-Expl.

Veldhoven 17

1x omgevings- 
vergunning/bouw 

5x DHW-Expl.
4x exploitatievergunning 

1x aanbestedingen 
6x vastgoed

Bergeijk 9

2x omgevings- 
vergunning/bouw 

1x DHW-Expl. 
6x vastgoed

Eersel 6

1x omgevings- 
vergunning/bouw 

3x DHW-Expl. 
2x vastgoed

Reusel- 
De Mierden 17

Oirschot 8

3x omgevings- 
vergunning/bouw 
, 5x DHW-Expl. .

14x omgevings- 
vergunning/bouw 
, 3x DHW-Expl. .

Vastgoed
14

1
2
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Weerbare overheid
(Drugs)panden gesloten in 2022

Weerbare overheid
De bestuurlijke weerbaarheid en awareness vergroot in 2022

De
Kempen

Bladel
Informatiebijeen

komst ondermijning 
en dilemmaspel 
gemeenteraad

Reusel- 
De Mierden
Informatie
bijeenkomst
ondermijning
gemeenteraad

Eersel
' Bestuurlijke controles ' 
buitengebied met focus 

paardenstoeterijen 
en maneges

Bergeijk
' Informatiebijeen
komst ondermijning 

gemeenteraad

Veldhoven
Organisatie van 

gemeentelijk meldpunt

Training herkennen 
onverklaarbaar vermogen

Opzetten lokaal informatie overleg

Training analysetechnieken (TF-RIEC)

Training herkennen luxe goederen

Proactieve communicatie over 
ondermijning

Hierbij gaat het om zogeheten Damocles-sluitingen, waarbij drugspanden gesloten 

worden op grond van artikel 13b Opiumwet. Dit in geval van drugshandel of 

drugsproductie of de voorbereidingshandelingen in dit kader voor zowel hard- als 

softdrugs. Bestuurlijke sluiting van deze panden heeft onder meer tot doel om crimi

nele activiteiten vanuit een pand tegen te gaan, evenals de gevaarzetting.

In 2019 is het huidige Damoclesbeleid uniform vastgesteld voor alle acht gemeenten 

binnen het Basisteam De Kempen. In 2022 is dit beleid geactualiseerd.

Eersel 
3 sluitingen

1x softdrugs 
, 2x voorbereidings

handelingen

Bergeijk 
2 sluitingen

1x softdrugs 
1x voorbereidings

handelingen

Oirschot 
2 sluitingen

2x softdrugs

De -
Kempen

14 sluitingen 
3 waarschuwingen

Bladel 
2 waar

schuwingen

2x soft- en hard
. drugs

Best
5 sluitingen

4x softdrugs 
1x harddrugs

Veldhoven 
1 sluiting 

1 voornemen tot 
sluiting 

4 sluitingen in 
voorbereiding 

1x softdrugs

Waalre 
1 sluiting 

1 waarschuwing

1x softdrugs 
1x harddrugs
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Het Kempen Interventie Team (KIT)

MilieuIllegale
bewoning

KIT
Startpunt

interventies

Illegale
sigaretten

KIT
Handhavings-

acties
Brand-

onveilige
situatie

10

KIT
Integrale

inzet!

Alcohol
wet

Strijdigheid
bestemmings

plan

Het KIT heeft als focus complex toezicht en handhaving en is samengesteld uit de 

Kempen-gemeenten, politie van het basisteam De Kempen, de Omgevingsdienst Zuidoost 

Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. In 2Ũ22 werd het KIT-convenant door 

alle convenantpartners ondertekend en werd een projectplan opgesteld voor de komende 

jaren. Het convenant en projectplan zijn het fundament waarop de komende jaren verder 

kan worden gebouwd.

RIEC
2 keer

KIT
KIT-acties als startpunt voor interventies van andere partners

KIT
Integrale inzet

KIT
Handhavingsacties naar maatschappelijke problematiek

NVWA en 
dierenpolitie

1 keer inzake huis
, vesting en fokken 

van honden

GGD
' 6 keer inzake
schimmelvorming 

en ventilatie

Actiedagen
gehouden

11

Locaties
bezocht

45
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Het DNA van de aanpak 
van ondermijning in De Kempen
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