
WEEK TEGEN DE ONDERMIJNING

Van 10 tot en met 14 oktober organiseren we de Week tegen de 
Ondermijning. Een actieweek waarin we op verschillende manieren aandacht 
besteden aan het onderwerp.  De gemeente en de politie pakken samen met 
andere partners zoals de omgevingsdienst en belastingdienst, ondermijning 
aan. Om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan hebben we ook uw hulp 
nodig!



WAT IS ONDERMIJNING?
Wanneer de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld noem je dat 
ondermijning. Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale 
bedrijven en diensten.  Voorbeelden zijn illegale hennepteelt, drugshandel, geld 
witwassen, mensenhandel zoals gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, 
criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude. 

MAANDAG 10 OKTOBER – EEN LEZING VAN TOON WALRAVENS
Op maandag 10 oktober organiseren we voor inwoners een gratis 
bijeenkomst met Toon Walravens in fiZi. 

Alles wordt duurder. De energieprijzen rijzen de pan uit en de 
kassabon voor je boodschappen is ook niet meer wat het geweest 
is. 1 op de 3 huishoudens worstelt met het voorzien in het 
levensonderhoud. Financiële problemen vormen een 
voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit. In zijn 
jeugdjaren wordt Toon geconfronteerd met armoede. Na een zware jeugd belandt 
hij in de criminaliteit. Hij kan u deze avond als geen ander vertellen hoe het is om op 
te groeien in een gezin met financiële problemen. Praten over problemen vinden 
we moeilijk. Praten over geldproblemen doen we al liever helemaal niet. Kent u 
iemand in uw omgeving, familie, vrienden of collega’s met financiële problemen? 
Maakt u het bespreekbaar? En hoe doet u dat dan?

Toon is adviseur bij Walravens Zorgadvies op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid en rehabilitatie. Hij werkt nauw samen met justitiële 
inrichtingen, forensische zorg, maatschappelijke opvang en de ggz.

Locatie : fiZi, Kerkhof 3 in Zierikzee 
Inloop : 19.30 uur  
Start : 20.00 uur 
Gratis

Aanmelden: https://www.schouwen-duiveland.nl/weektegendeondermijning.
Wanneer het maximum aantal gasten is bereikt sluit de inschrijving.

https://www.schouwen-duiveland.nl/weektegendeondermijning

