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Geachte heer Blokhuis,

burgemeester van Aalten burgemeester van Berkelland,

Zaaknummer
Onderwerp
Verzonden

Wetsvoorstel
Op 9 maart 2020 is er een wetsvoorstel gedaan om designerdrugs onder de Opiumwet te laten 
vallen. 3-MMC en een heleboel andere drugs zouden daarmee verboden worden.

De politie en hulpverleners hebben geconstateerd dat op diverse locaties in de Achterhoek jongeren 
veelvuldig gebruik maken van de ‘drugs’ 3-MMC. 3-MMC is ook wel bekend onder de naam Poes. 
Het is een designerdrug. 3-MMC staat niet op de lijst van drugs in de Opiumwet en is dus legaal.

Drugshandel op straat
Op grond van de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het 
kennelijke doel om, al dan niet tegen betaling, middelen als bedoeld in artikel 2 of 3 van de 
Opiumwet, of daarop gelijkende waar, af te leveren, aan te bieden ofte verwerven, daarbij 
behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.
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Oproep
Alle burgemeesters in de Regio Achterhoek roepen minister Grapperhaus en staatssecretaris 
Blokhuis alles in het werk te stellen om dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking te laten 
treden.
Juist in deze coronatijd waarin er voor de jongeren relatief weinig te doen is en dan relatief makkelijk 
naar de legale drugs wordt gegrepen. Met name bij het gebruik door jonge jeugd (14/15 jaar) zien wij 
uitwassen en problemen.
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zorgen kenbaar maken over de drugs poes
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burgemeester van Doejlnchem


