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‘Drugs moet op Europese agenda’‘Drugs moet op Europese agenda’
CRIMINALITEIT Seniorenpartij Maastricht: nu is voor de burgemeester de kans om cannabisregulering aan te kaarten

door onze verslaggever

MAASTRICHT – Nu Nederland tot
en met juni voorzitter is van de
Europese Unie moet er alles aan
gedaan worden om de drugspro-
blematiek op de Europese agen-
da te krijgen. Maastricht wil daar
het voortouw in nemen.

Dinsdag brengt Seniorenpartij
Maastricht tijdens de gemeente-
raadsvergadering een motie in
stemming om burgemeester Anne-

marie Penn-te Strake in positie te
brengen een poging te doen om
cannabisteelt te reguleren.

In oktober 2015 verklaarde
Penn-te Strake het Nederlandse
drugsbeleid failliet, waarbij de ge-
organiseerde criminaliteit met na-
me in de grensstreek vrij spel heeft.
Het reguleren van de cannabisteelt
is de enige reële optie, zei de burge-
meester en ze werd daarin bijgeval-
len door andere Nederlandse burge-
meester die ‘het failliet van het ge-
doogbeleid’ aangrepen om de rege-

ring uit op te roepen eindelijk werk
te maken van regulering.

De Seniorenpartij Maastricht
biedt Penn-te Strake nu de kans
om het thema drugs „aan te kaar-
ten op Europees niveau”, zegt indie-
ner Jan Erckens, gepensioneerd dis-
trictschef van de Maastrichtse poli-
tie. Als raadslid voor SPM beheert
hij vanwege zijn specifieke kennis
de portefeuille criminaliteit.
Erckens realiseert zich dat de kans
om „de problematiek op Europees
niveau aankaarten klein is, maar je

moet hem nu wel pakken. Niet ge-
schoten is altijd mis”.

Het is tijd dat beweging komt in
het drugsdossier, vindt Erckens. In
diverse landen is cannabis inmid-
dels gelegaliseerd of wordt geëxperi-
menteerd met bijvoorbeeld canna-
bisclubs. Gevolg: de criminaliteit is
er spectaculair teruggelopen. „Als
je dat ziet zou je toch zeggen: rege-
ring, probeer eens wat. Verbieden
werkt absoluut niet. En criminelen
lachen ons uit. Dat kan niet blijven
doorgaan.”

Erckens nam recent het initiatief
om raadsleden uit Maastricht en de
Heuvellandgemeenten voor te lich-
ten over bestuurlijke ondermij-
ning, onder meer via drugshandel.
In dat licht zal burgemeester
Penn-te Strake dan ook niet louter
namens Maastricht de kar trekken.
Erckens: „Ze zal zeker de steun van
de regio vragen. We willen abso-
luut zo breed mogelijk samen op-
trekken om eindelijk iets gedaan te
krijgen. Nu is het moment. Langer
wachten is niet verantwoord.”


