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Burgemeester Vos tevreden met nultolerantie 

Burgemeester Mark Vos (CD&V) is bijzonder tevreden dat de nieuwe federale regering 
komaf maakt met het gedoogbeleid rond cannabis. Voortaan wordt het gebruik en het 
bezit van alle drugs opnieuw vervolgd en geldt de nultolerantie, zo staat er te lezen in 
het regeerakkoord. 
 
Het regeerakkoord maakt het gebruik en het bezit van cannabis op straat overal verboden. 
Burgemeester van Riemst, Mark Vos, is blij dat er eindelijk een duidelijk signaal komt dat 
druggebruik niet kan. 
 
Mark Vos, burgemeester: “Wij voeren een actief beleid rond drugscontroles, omdat onze 
gemeente grenst aan het Nederlandse Maastricht. Door het ingezetenecriterium zijn 
drugtoeristen niet langer welkom in de coffeeshops. Toch trekken zij nog dagelijks via onze 
gemeente naar Maastricht om zich in het illegale circuit te bevoorraden. Bij deze 
politiecontroles worden ook heel wat drugsverslaafden betrapt met een 
gebruikershoeveelheid op zak of op rijden onder invloed van drugs, waardoor zij mogelijk 
andere weggebruikers in gevaar brengen.” 
 
Riemst was in 2010 de eerste gemeente in België met een drugsmeldpunt. Op een gratis 
0800-nummer of via een e-mailadres kunnen bewoners verdachte of illegale 
drugshandelingen in hun buurt melden.  
 
Mark Vos, burgemeester: "Door de oprichting van dit meldpunt, hebben we de sociale 
controle gestimuleerd. Burgers zien veel, maar zijn vaak bang om die informatie aan de 
politie door te spelen, omdat ze vrezen bij het dossier betrokken te raken. Je mag je naam 
en adres doorgeven, maar deze gegevens worden niet mee opgenomen in het uiteindelijke 
proces-verbaal. Ook anonieme meldingen zijn mogelijk.” 
 
Volgens burgemeester Vos is er ook behoefte aan een nationaal meldpunt voor 
drugsoverlast. 
 
Mark Vos, burgemeester: “We stellen vast dat wij ook meldingen binnen krijgen van buiten 
onze gemeentegrenzen. Volgens mij is er dus behoefte aan zo’n meldpunt voor alle burgers. 
Daarom zal ik dit voorstel nu opnieuw onder de aandacht brengen van de nieuwe Minister 
van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Want elk drugsslachtoffer, is er één te veel. En op 
deze manier kunnen we hen de weg wijzen richting hulpverlening.”  
 



-Einde persbericht - 

  

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester - gsm 0476 47 72 68 - mark.vos@riemst.be 

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie – tel.  012 44 03 05 -  gsm 0476 49 84 66 -  

miranda.gijsen@riemst.be    

 
 
 

 

 

 


