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Overlast van straatdealers? 
• Bel met de politie, 112 als er een spoedeisende 
 situatie is.
• Bel 0900 8844 als een dealer overlast geeft.  
• Andere soorten van overlast kunt u melden bij 
 de gemeente: meldingen.amsterdam.nl

Straatdealers maken de binnenstad onveilig. Zij 
vallen vooral toeristen lastig met het aanbieden 
van echte of nepdrugs. Maar u kunt zich ook 
storen aan hun gedrag of overlast van hen 
ervaren. Deze vaak jonge drugsdealers hangen 
rond en zijn soms zelfs agressief. Daarom gaan 
wij meer doen om de overlast van straatdealers 
te verminderen. Dit doen we samen met de 
politie en het Openbaar Ministerie (OM).



   

  

• Aanhouding door politie, gebiedsverbod voor 24 uur en 
	 vervolging	 door	 Openbaar	 Ministerie,	 bijvoorbeeld	 met 
 een boete of een rechtszitting
• Een gebiedsverbod voor 3 of 6 maanden voor een groot 
 deel van de oude binnenstad voor herhaald straatdealen
• We bieden kwetsbare straatdealers hulp aan
•	 Extra	aandacht	voor	straatdealers	die	jong	zijn	en/of	in	de 
	 Top600	zitten		(gemeentelijke	aanpak	jongeren	die	ernstige 
	 misdrijven	plegen)

de komende periode  maken we de binnenstad minder aan- 
trekkelijk	voor	straatdealers.	En	we	gaan	nog	meer	doen	om	
overlast te verminderen en te voorkomen. We bieden dealers 
ook de kans hun leven te veranderen. 

WAT WE DEZE 
ZOMER NOG 

MEER GAAN DOEN: 

Gebiedsverbod
Het gebiedsverbod in de binnenstad is uitgebreid. 
Op de Wallen en de grote uitgaanspleinen kunnen 
straatdealers nu ook een gebiedsverbod krijgen voor 
hinderlijk rondhangen in portieken en bij gebouwen. 

Snellere rechtsgang
Elke maand is het OM op het politiebureau om dag-
vaardingen persoonlijk aan verdachten te geven. 
Hierdoor komen ze binnen een paar weken al voor 
de rechter. 

DIT DOEN 
WIJ AL

Campagnes
Wij vragen Amsterdammers overlast van straatdealers 
te melden. Zo weten wij nog beter waar de problemen 
zijn en waar wij op af moeten. Daarnaast waarschuwen 
we toeristen en andere bezoekers voor straatdealers. 

Proef met snellere zorg en hulp voor
kwetsbare overlastplegers.
Hierdoor kunnen de straatdealers kiezen voor een 
toekomst buiten de criminaliteit. 

We richten ons op de oude Binnenstad: 
de Burgwallen Oudezijde, de Burgwallen Nieuwezijde, 
de uitgaanspleinen en de tussenliggende gebieden.

Meer informatie over de aanpak?
•	 Kijk	op		www.amsterdam.nl/straatdealers

Overlast van straatdealers? 
• Bel met de politie, 112 als er een spoedeisende situatie is.
• Bel 0900 8844 als een dealer overlast geeft.  
• Andere soorten van overlast kunt u melden bij de 
 gemeente: meldingen.amsterdam.nl

1. Leidseplein 2. Rembrandtplein 3. Wallen gebied

Sneller reageren op meldingen
Wij gaan sneller en beter achter meldingen aan over 
straatdealers. Gemeente en politie werken hierbij 
heel nauw samen.

Straatcoaches
Er	lopen	straatcoaches	in	de	binnenstad.	Zij	kunnen	
jongeren herkennen en zorgen ervoor dat jongeren die 
veel	overlast	geven	in	beeld	komen	bij	de	gemeente, 
politie en jongerenwerk of zorg instanties.
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