Oud-Beijerland, 14 januari 2020
Beste leerling,
Toegegeven, het komt niet zo vaak voor dat je tijdens de les een hond – en dan nog wel een
politiespeurhond in het klaslokaal ziet. Je was dan ook zojuist getuige van een niet alledaagse
actie.
Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, maar dat heeft een reden. In deze brief vertellen we je daar
meer over.
Aanleiding
Eerder tijdens dit schooljaar zijn jullie allen (lees: alle leerlingen in
het voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard) geïnformeerd over het tegengaan van
drugsgebruik. Een van de maatregelen hiertegen is een controle op verdovende middelen op
school.
Gemeente, politie en scholen hebben grote zorgen over het drugsgebruik onder
jongeren in de Hoeksche Waard. Aanleiding voor deze zorg waren meerdere ernstige incidenten
die zich sinds begin 2019 hebben voorgedaan. Er waren, om maar een voorbeeld te noemen, zelfs
13 /14 jarigen die in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis belandden door (hard)drugsgebruik.
Onderzoek van de politie resulteerde in informatie dat diverse jongeren tussen 12 en18
jaar drugs gebruikten, kochten of verhandelden. Bijna allemaal leerlingen van Hoeksche Waardse
scholen.
Onacceptabel
Laat vooral duidelijk zijn: het maakt niet uit of je drugs gebruikt, in bezit hebt of verhandelt, het is
verboden en je bent in alle gevallen strafbaar! En dat is niet voor niets. Drugs en jongeren is een
onacceptabele combinatie waar tegen opgetreden wordt. Vooral ook vanwege de ernstige
gezondheidsrisico’s. Vandaar dat we met elkaar de strijd aanbinden tegen het drugsgebruik onder
jongeren in de Hoeksche Waard.
School
Uit het politieonderzoek blijkt dat de handel in drugs ook in om de scholen plaatsvindt. Vandaar
dat er in de afgelopen maanden al controles zijn uitgevoerd in de omgeving van scholen.
Onzichtbaar én zichtbaar. Het inzetten van een speurhond sluit hierbij aan.
Misschien – en dat kunnen we ons best voorstellen – vond je de hond, die er van heel dichtbij best
wel indrukwekkend uit ziet, intimiderend of beangstigend. Of ben je aangedaan omdat je
klasgenoot, na het ‘aanslaan’ van de hond uit het lokaal werd gehaald. Ook wij vinden het jammer
dat deze actie(s) nodig is/zijn. Maar alle acties (er volgen dit schooljaar nog diverse acties) staan
vooral in het teken van jullie welzijn en gezondheid. Want nogmaals, drugs en jongeren is een
onacceptabele combinatie! We hebben daar genoeg aansprekende en schrijnende voorbeelden van
gezien.
Vragen?
Heb je vragen over deze actie? Je kunt altijd in gesprek met je mentor en als je er behoefte aan
hebt word je in contact gebracht met andere betrokkenen zoals de politie en hulpverleners.
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