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Herken de geur van XTC 
 
Hoe ruikt XTC eigenlijk? Daar kunnen Haarlemmers en bezoekers van de binnenstad op zaterdag 7 
december achter komen. Een speciaal promotieteam laat met het parfum Xtacy het winkelend 

publiek kennis maken met de geur van XTC. Dit kan de gemeente en de regio helpen bij het 

opsporen van XTC-productielocaties en drugsdumps. De productie van drugs en dumping van 
chemisch drugsafval veroorzaakt voor mens en natuur ernstig gevaar. De aanpak hiervan is dan 

ook noodzakelijk. Haarlem heeft daarbij de ogen, oren en neuzen van de bewoners en bezoekers 
heel hard nodig!  

 
Ook Haarlem en de regio Noord-Holland krijgen in toenemende mate te maken met de problematiek 
van drugsproductie en -dumping. De afgelopen acht maanden hebben in Noord-Holland 14 

dumpingen van chemisch afval plaatsgevonden, waarvan een aantal in de buurt  van Haarlem. Door 

burgers  kennis te laten maken met de kenmerkende (anijs)geur van XTC wil de gemeente hen 

uiteindelijk aanmoedigen om bij vermoeden van een drugsproductie en/of drugsdumping melding te 

doen bij de politie.  

 
Burgemeester Wienen: “Het is van groot belang dat we optreden tegen de productie en dumping 

van drugs. De aanwezigheid van productie- en dumpinglocaties in de buurt van woningen en 
bedrijven is zeer gevaarlijk. Het risico op brand en ontploffingsgevaar is groot en vormt tevens een 

ernstige bedreiging voor de gezondheid van mens en natuur. Criminelen die dit veroorzaken moeten 
aangepakt worden. Steun van het publiek is daarbij belangrijk”.  
 

Het parfum Xtacy is ontwikkeld door het Openbaar Ministerie en wordt in Haarlem in het kader van 
de aanpak drugsproductielocaties van het programma Aanpak Ondermijning Noord Holland ingezet.  

 

Noot voor de redactie 
Burgemeester Wienen is om 13.00 uur aanwezig bij het promotieteam voor de Douglas aan de Grote Markt 

voor de Haarlemse lancering van het Xtacy parfum. nis te nemen van de geur van XTC. Tevens is hij voor de 

media beschikbaar voor een interview over het onderwerp. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan graag 

even aanmelden via dsijmonsbergen@haarlem.nl  

 

Mocht u interesse hebben in een achtergrondinterview neem dan contact op met de projectleider Aanpak 

drugslocaties Martine Goosens via 06 1380 8836 of martinegoosens@haarlem.nl 

  

Melding doen 

Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl 
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