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Doel van de nota en beslispunten  

1. Te besluiten dat het in casu om een referendabel besluit gaat  
ingevolge de Tijdelijke referendumwet.  

2. Bijgaand concept-raadsvoorstel vaststellen en het presidium  

verzoeken dit voorstel te agenderen voor de raadsvergadering  

van 21 januari 2003  
3. Aan de raad voor te stellen:  

- de APV te wijzigen door vaststelling van bijgaand concept-
raadsbesluit;  

- dit wijzigingsbesluit met toepassing van artikel 25 van de  
Tijdelijke referendumwet in werking te doen treden op de dag  

na die van bekendmaking.  

Hiermee wordt aan de burgemeester de bevoegdheid verleend om bij  
(ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde door de  
aanwezigheid van wapens een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen.  

Openbaarheid:  
0 openbare besluitenlijst, plus eventueel:  

0 toelichten bij wekelijkse persbriefing  

persbericht  
o aparte persconferentie  

0 openbaar na verzoek  
o vertrouwelijk  

communicatieparagraaf in nota ?  
Aja  
o nee, reden:  

Meegeadviseerd  

toetsen  
financiële, paragraaf:  
personele paragraaf:  

pot,  efeu IF'

- houder 	documentenbehandeling  

Opmerkingen gemeentesecretaris/portefeuillehouder  



B&W besluit 

Conform voorstel Directeur Dienst PBD 

Mee te zenden stukken: 	 stukken ter inzage in collegekamer: 

Afwijkende/aanvullende adviezen (andere diensten, centrale staf) 
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Communicatie.  

Deze raadsnota is openbaar.  

Gezien de maatschappelijke belangstelling voor dit onderwerp is het  
raadzaam een toelichting te geven op de wekelijkse persbriefing, en de  
dag erna een persbericht uit te sturen.  



Bevoegdheid Burgemeester preventief foui lleren. 

Het college stelt de raad voor om in de algemene plaatselijke verordening de burgemeester de 
bevoegdheid te geven om bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van 
wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het onstaan daarvan, een bepaald gebied aan te wijzen 
als veiligheidsrisicogebied. 

op basis van een analyse van de politie blijkt dat het meerondeel van de delicten die gepleegd 
worden met een wapen (zoals wapenhandel, wapenbezit, doodslag/moord, overvallen en 
straatroven] binnen de Singels gebeuren. Het betreft dan het gebied binnen cirkel 
Kennedybrug, A-2, Noorderbrug, Statensingel, Hertogsingel, Prins Bisschopssingel. 

Het toekennen van de bevoegdheid betekent niet dat er op ieder willekeurig moment 
gefouilleerd kan worden. Binnen het genoemde gebied zal een veiligheidsrisicogebied 
aangewezen moeten worden. Er zal gekeken worden naar feiten en omstandigheden waaruit 
blijkt dat er sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, 
dan wel ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Tevens vindt er zorgvuldige afweging plaats 
van het objectieve en subjectieve veiligheidsbelang en het individuele belang van de burgers 
(privacy). Verder moet dit middel bekeken worden in het perspectief van een breder 
handhavingsbeleid in het beoogd gebied  waarbij de bevordering van leefbaarheid en 
veiligheid uitgangspunt is. 

Er vindt nadrukkelijk overleg plaats tussen de Burgemeester en het Openbaar Ministerie. De 
Officier van Justitie kan binnen het aangewezen gebied gelasten dat tegenover eenieder 
(gedurende maximaal 12 uur) de bevoegdheid kan worden uitgeoefend om kleding, 
vervoermiddelen of goederen te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie. 



Verslag vergadering raadscommissie AZ ca dd. 16 januari 2003  

Aanwezig: 

Ambtelijk: 
Pers: 

de dames Gabriël, Thissen, Royen en de heren Hartmann (voorzitter), 
Van Rens, Postema, Van Hilten, Nelissen, Willems, Leers 
(burgemeester), Kremer (griffier, een uur later) en Meijerink (seer). 

mevr. De Jonge en de heer Detisch 
TVMaastricht (ged) 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter heet iedereen welkom. 
Dhr. Willems maakt bezwaar tegen het verzetten van de commissievergade ring. 
Burgemeester licht toe dat dit op zijn verzoek is gebeurd; aanvankelijk was het 
bedoeling dat het college op woensdag 15 januari naar Den Haag zou moeten voor 
ondertekening "ondertunneling A2" en verder was de woensdag al gepland voor het 
afscheid van Theo Bovens. Hij vraagt begrip voor deze situatie. 

Aan de agenda wordt een punt 4c "benoeming burgerlid commissie SO" toegevoegd. 

2. Mededelingen 
De heer Postema komt iets later. 

3. Verslag 11 december 2002 
Verslag akkoord. 
Naar aanleiding van: de kadernota jeugdbeleid komt (waarschijnlijk) 12 februari a.s. 
ook in de commissie AZ aan de orde. 

4. Raadsagenda 21 januari 2003 
a. wijziging APV i.v.m. bevoegdheid terrassen (agendapunt 7)  

Advies: akkoord; hamerstuk 

b. preventief fouilleren (agendapunt 8)  
Burgemeester licht - mede  naar aanleiding van door de commissieleden 
gestelde vragen en gemaakte opmerkingen - als volgt toe. 
Preventief fouilleren is het toevoegen van een extra instrument aan de 
gereedschappenkist van de politie.Via een wijziging van de APV wordt de weg 
vrij gemaakt dit instrument te gaan gebruiken.  We besluiten nu dus niet tot het 
overgaan van fouilleren en ook niet met de carnavalsdagen. Het instrument 
kan alleen ingezet worden bij een dreigende e rnstige verstoring van de 
openbare orde en moet vooraf met de officier van justitie worden kortgesloten 
en geldt maximaal voor een periode van 12 uur. 
De wijziging van de APV is tevens bedoeld als een signaal naar de 
(horeca)ondernemers van Markt/Boschstraat. 
Maastricht is relatief veilig, niettemin is het aantal incidenten met gebruik van 
wapens het afgelopen jaar  sterk gestegen. 
In principe vindt fouilleren alleen plaats binnen de singels, wat niet wil zeggen 
dat mogelijke andere veiligheidsrisicogebieden niet ook in aanmerking kunnen 
komen; hierover is wel extra overleg met politie en justitie nodig. 



Bij fouilleren op wapens kunnen ook andere strafbare feiten a an het licht 
komen. Uiteraard wordt ook daar dan tegen opge treden. 
In een apart protocol (gedragscode) wordt het preventief fouilleren nog nader 
uitgewerkt. 

De in het raadsstuk genoemde bijlage van kaartjes, waa rin een verdeling van de 
delicten, zullen alsnog worden toegezonden, alsmede een nadere uitsplitsing 
over delicten gekoppeld aan bezit van en handel in wapens en het gebruik van 
wapens. 

GrL is tegen het voorstel. Met preventief fouilleren voorkom je  de incidenten 
niet. We hebben al camera-toezicht en een noodverordening, waa rin 
bestuurlijke ophouding is geregeld. 
Een verdere aantasting van de p rivacy (van de persoonlijke integriteit) is voor 
GrL niet acceptabel. 
CDA, VVD, SLM stemmen van harte in met het voorstel. De overige partijen 
(PvdA, SPM, D66 en SP) zijn eveneens voor. 

We moeten niet te hoge verwachtingen hebben van dit middel. Het is een 
zwaar middel dat slechts incidenteel en dan nog gemaximaliseerd tot 12 uur zal 
worden ingezet en met de nodige waarborgen is omkleed. 
Uiteraard zal de burgemeester na gebruik van dit middel verantwoording 
afleggen in deze commissie. 

Advies: bespreken in de raad. 

c. Benoeming burgerlid commissie SO  
Er is formeel geen bezwaar tegen de benoeming van een burgerlid in twee 
commissies. 
Advies: akkoord; hamerstuk 

5. Evaluatie sexinrichtingenbeleid 
Stuk is ter kennisname. 
De afname van sexinrichtingen, terwijl er nog ruimte is, kan wellicht verklaard 
worden met de stelling "in Maastricht commercieel niet interessant" Bordelen 
draaien slecht. 

6. Scheiding vergaderingen commissie AZ en Seniorenconvent 
Na enige discussie is de conclusie dat vooralsnog geen wijziging wordt aangebracht 
in het bestaande schema. D.w.z. de commissie AZ start om 20.00 uur en het 
seniorenconvent vindt aansluitend plaats tot maximaal 23.00 uur. 

7. Overzicht art. 37 RvO vragen 
Burgemeester zegt toe zich in te zetten voor een snellere afdoening. De griffier 
merkt op dat raadsleden zich ook moeten afvragen of er geen alternatief is, bijv. 
gebruik maken van de rondvraag in commissievergadering, het mondelinge 
vragenuurtje. 

8. Rondvraag 



Dhr. Postema informeert naar stand van zaken rondom TV-Maastricht. 
Burgemeester: College heeft gesprek gehad met TV-Maast richt over een 
meerjarencontract. Een voorstel zal binnenkort aan de raad worden aangeboden. 
Dhr. Van Hilten: Constateert dat de laatste tijd weer erg veel autoruiten worden 
ingeslagen. Verzoekt om actie. 
Dhr. Van Rens: meldt dat onder het oog van de camera op de markt auto is gestolen. 
Aangifte is gedaan en nu 24 uur later heeft politie nog geen actie ondernomen. 
Burgemeester: zal  e.e.a.  opnemen met politie. Mevr. Gabriël meldt incidenten in de 
regel bij dhr. Detisch. 

Burgemeester: Gesprek gehad met mevr. Nuyts over mogelijkheid voor de raad om 
ook mensen te mogen uitnodigen voor de zitting bij de sleuteloverdracht. 
Aanvankelijk geen bezwaar tegen het uitnodigen door de raad van een beperkt (3) 
aantal  personen. Inmiddels is dit aantal opgelopen. Qua organisatie en logistiek 
levert  dit zodanige problemen op dat hij heeft moeten besluiten terug te keren naar 
het oorspronkelijk concept d.w.z. burgemeester en Tempeleers nodigen uit. 
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APV-wijziging inzake preventief fouilleren  

AAN DE GEMEENTERAAD  

	

1. 	Doel van het raadsvoorstel, samenvatting en besluiten.  

Voorgesteld besluit:  
1. het wijzigen en aanvullen van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente  

Maastricht door het opnemen van een nieuw artikel 2.9.1 inzake preventief fouilleren.  

2. Deze wijziging met toepassing van artikel 25 Tijdelijke Referendumwet in werking te doen  
treden op de dag na die van bekendmaking.  

Met het opnemen van dit artikel wordt de burgemeester de bevoegdheid gegeven om bij verstoring  

van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het  

onstaan daarvan, een bepaald gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Binnen dit  
veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie gelasten dat tegenover eenieder (gedurende  

maximaal 12 uur) de bevoegdheid kan worden uitgeoefend om kleding, vervoermiddelen of goederen  

te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie.  

	

2. 	Situatie / aanleiding / probleem.  

Op 15 september 2002 is een wijziging van de Gemeentewet en de Wet Wapens en Munitie in  
werking getreden die een bijdrage moet levere n  aan het terugdringen van het dragen van wapens en  

aan de bestrijding van geweld met wapens. In de wet wordt bepaald dat de gemeenteraad bij  
verordening aan de burgemeester de bevoegdheid kan geven om een bepaald gebied voor een  
bepaalde tijd aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied in verband met de verstoring van de openbare  

orde door de aanwezigheid van wapens of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.  

In Maastricht zijn, zo blijkt uit politierapportages, de laatste jaren ook een aantal incidenten geweest  

waarbij wapens betrokken waren. Derhalve wordt voorgesteld om de burgemeester in de APV de  

bevoegdheid te verlenen een dergelijk veiligheidsrisicogebied aan te wijzen.  

	

3. 	Relatie met bestaand beleid.  

Er bestaat een relatie met de Veiligheidsrapportage 2000-2004 en de Nota Cameratoezicht. 

	

4. 	Gewenst beleid en mogelijke opties.  

Bevoegdheid burgemeester  
Op grond van het nieuwe artikel 151b van de Gemeentewet kan de raad de burgemeester bij  

verordening de bevoegdheid verlenen om bi j  verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid  
van wapens, dan wel bij ernstige vrees.voor het ontstaan daarvan, een gebied aan te wijzen als  

veiligheidsrisicogebied.  
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In dat gebied kan de officier van justitie vervolgens op basis van de gewijzigde artikelen 50, 51 en 52 
van de Wet Wapens en Munitie gelasten dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan worden 
uitgeoefend om: 

• verpakkingen van goederen, met inbegrip van reisbagage, te onderzoeken (artikel 50 Wet 
Wapens en Munitie); 

• vervoermiddelen te onderzoeken (artikel 51 Wet Wapens en Munitie); 
• personen aan hun kleding te onderzoeken (a rt ikel 52 Wet Wapens en Munitie). 

Gebiedsaanwijzing  
Voorts is in artikel 151b van de Gemeentewet bepaald dat de burgemeester niet overgaat tot een 
aanwijzing als veiligheidsrisicogebied dan na overleg met de officier van justitie in het 
driehoeksoverleg. Daarbij zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

• feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat er sprake is van verstoring van de openbare 
orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan 

• zorgvuldige afweging van het objectieve en subjectieve veiligheidsbelang en het 
individuele belang van de burgers (privacy); 

• subsidiariteit en proportionaliteit; 
• breder handhavingsbeleid in het beoogd gebied ter vergroting van leefbaarheid en 

veiligheid. 

Bij de aanwijzing van een gebied gaat het om een gebied dat naar bestemming of vast gebruik voor 
iedereen vrij toegankelijk is, de publieke ruimte. In het bijzonder kan worden gedacht aan gebieden 
waar zich concentraties van uitgaansgelegenheden bevinden die in de avond en nacht uit een 
oogpunt van openbare orde en veiligheid een bijzondere gevaarzetting meebrengen. Ook kan 
worden gedacht aan grote manifestaties met een verhoogd risico op verstoring van de openbare 
orde en veiligheid en aan gebieden met voortdurende drugsoverlast. De vrees voor verstoring van de 
openbare orde moet objectiveerbaar zijn: er moet in redelijkheid sprake van zijn. De rechter moet 
aan de hand van de feiten die tot de vrees aanleiding hebben gegeven kunnen toetsen of de vrees 
gerechtvaardigd is. Deze vrees kan bijvoorbeeld bestaan uit politie-informatie over een bepaald 
gebied of uit eerdere (dreiging van) incidenten. De wet bepaalt voorts dat de aanwijzing als 
veiligheidsrisicogebied wordt gegeven voor een bepaalde duur die niet langer is en voor een gebied 
dat niet groter is dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde. 

Maastrichtse situatie  
Aan de politie is gevraagd om een overzicht te geven van wapen gerelateerde delicten die in 
Maastricht de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden. Dit is nodig om te kijken of en zo ja in 
welk gebied het preventief fouilleren toegepast kan worden. 

Er is gekeken naar twee categorieën delicten: 

1. delicten gekoppeld aan bezit en handel in wapens, 
te weten bezit van vuurwapens en andere wapens en de handel in wapens 

2. delicten waarbij wapens gebruikt worden, 
te weten doodslag/moord en overvallen op geldinstellingen/-lopers, woningen en andere 
objecten 

Daarnaast is nog specifiek gekeken naar het delict straatroven. Hiervan is bekend dat een deel 
plaatsvindt onder bedreiging van een wapen. 
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Dit levert het volgende overzicht op voor Maastricht als totaal: 

Categorie 2000 2001 2002 Totaal 
1 bezit wapens 102 91 86 179 
2 gebruik wapens 53 52 75 180 
straatroof 230 230 

Bij een nadere analyse van de categorie 1 en 2 blijkt dat 60% van de delicten plaatsvindt binnen de 
Singels. De overige 40% is verdeeld over de rest van Maastricht met een lichte concentratie in 
Maastricht-West. Als bijlage treft u de kaa rtjes aan van de verdeling van de delicten. Voor de 
straatroven blijkt dat 70% plaatsvindt binnen de Singels. 

Daarnaast kan aangehaald worden dat in één van de café's met een nachtvergunning een wapenbox 
op proef is aangebracht. In deze box zijn in 2002 10 steekwapens aangetroffen. 

Op basis van deze analyse adviseert de politie dat de toepassing van de wet preventief fouilleren 
binnen de Singels moet plaatsvinden. In de praktijk zal de burgemeester binnen dit gebied een 
aanwijzing van het veiligheidsrisicogebied doen. 

Bekendmaking  
Een besluit tot gebiedsaanwijzing dient zo spoedig mogelijk op schrift te worden gesteld. Het treedt 
in werking nadat het is bekend gemaakt. De schri ftelijke bekendmaking bevat een omschrijving van 
het gebied waarop de aanwijzing van toepassing is, alsmede de geldigheidsduur. Bij een 
aanwijzingsbesluit dat in een spoedsituatie zo kort van tevoren wordt genomen dat het niet meer op 
tijd kan worden gepubliceerd, kan de schri ftelijke bekendmaking ook geschieden via bijvoorbeeld 
uitreiken van het besluit op de toegangswegen naar het gebied. Zelfs het op schrift stellen van de 
aanwijzing kan eventueel naderhand, het besluit wordt dan indien nodig mondeling bekendgemaakt. 

De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, 
en een dergelijk besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. 

De burgemeester brengt, indien hij overgaat tot aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied, de 
aanwijzing zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad en de officier van justitie. 

Intrekking  
De gebiedsaanwijzing dient te worden ingetrokken zodra de verstoring van de openbare orde door 
de aanwezigheid van wapens, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is geweken. Dit 
geldt uiteraard enkel indien de situatie dat de verstoring of de vrees daarvan is geweken vóórdat de 
in de gebiedsaanwijzing vermelde tijdsduur is bereikt. Op het moment dat de tijdsduur die in de 
gebiedsaanwijzing is opgenomen is verstreken, vervalt de gebiedsaanwijzing van rechtswege. 

Bevel van de officier van justitie  
Als een bepaald gebied door de burgemeester is aangewezen als veiligheidsrisicogebied dan kan de 
officier van justitie op basis van het gewijzigde artikel 50, 51 en 52 Wet wapens en munitie gelasten 
dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan worden uitgeoefend om kleding dan wel 
vervoermiddelen of goederen te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens en munitie. Dit bevel 
van de officier mag maximaal 12 uur gelden. Ook moet dit bevel een omschrijving van het 
aangewezen gebied beva tten, alsmede feiten en omstandigheden op grond waarvan de toepassing 
van het fouilleren noodzakelijk wordt geacht. 

5. 
n.v.t. 

Aanbestedingen. 

6. 
n.v.t. 

Financiën. 
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7. Voorstel.  

Voorgesteld wordt om de burgemeester ingevolge een nieuw artikel 2.9.1 van de APV de  
bevoegdheid te verlenen een bepaald gebied voor een bepaalde tijd als veiligheidsrisicogebied aan  
te wijzen in verband met de (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde door de  
aanwezigheid van wapens.  

8. Planning 1 uitvoering en evaluatie.  

Als de burgemeester gebruik maakt van de bevoegdheid tot gebiedsaanwijzing zal na iedere  
daadwerkelijke aanwijzing terugkoppeling plaatsvinden via de commissie Algemene Zaken en  
Veiligheid.  

9. Tijdelijke Referendumwet.  

Dit besluit tot wijziging van de APV is referendabel in de zin van de Tijdelijke Referendumwet. Dit  

wordt bij de bekendmaking van het besluit vermeld.  

Dit heeft gevolgen voor de inwerkingtreding van het besluit. Ingevolge a rt ikel 142 van de  
Gemeentewet treden bekend gemaakte besluiten in werking met ingang - van de achtste dag na die  
van bekendmaking, tenzij anders bepaald in het besluit zelf. Artikel 22 van de Tijdelijke  

Referendumwet bepaalt dat een referendabel besluit, in afwijking van het bepaalde in a rt ikel 142 van  
de Gemeentewet, niet eerder in werking treedt dan na zes weken na de bekendmaking van dat  

besluit. Hiervan kan ingevolge a rt ikel 25 van de Tijdelijke Referendumwet worden afgeweken indien  
de inwerkingtreding geen uitstel kan lijden. In dat geval kan de raad bepalen dat het besluit eerder in  

werking treedt. In casu is daartoe aanleiding.  

Gelet op het feit dat de politie zo spoedig mogelijk wil kunnen beschikken over het instrument (naar  

aanleiding ook van een recent schietincident) en de eventuele noodzaak hiervan voor carnaval,  
wordt voorgesteld om gebruik te maken van de spoedprocedure die artikel 25 van de Tijdelijke  

Referendumwet biedt. Dit laat overigens onverlet dat over dit besluit een referendum kan worden  
gevraagd.  

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,  
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DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 januari 2003 
dienst PBD, Korr.no.2002-43196; 

gehoord de commissie Algemene Zaken; 

gelet op de artikelen 147, 149 en 151b van de Gemeentewet en op artikel 25 van de Tijdelijke 
Referendumwet; 

BESLUIT: 

Vast te stellen de hierna volgende verordening: 

"Verordening tot wijziging en aanvulling van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente 
Maastricht, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 juli 1989, zoals sede rtdien gewijzigd" . 

ARTIKEL I  

Na artikel 2.8.2 wordt ter vervanging van de vervallen "afdeling 2.9 bestuurlijke ophouding" een 
nieuwe afdeling 2.9 opgenomen, luidende als volgt: 

"Afdeling 2.9 Preventief fouilleren 

Artikel 2.9.1 	Veiligheidsrisicogebieden 

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de 
openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen 
en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied." 

ART1 KEL I I  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop dit besluit is 
bekendgemaakt. 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 21 januari 
2003. 

De Griffier, 
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symbo& omschrijving 

STRAATROOF 

[MEERDERE KLASSEN OP ZELFDE LOKATIE] 
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? ho0; 1c) -  o dapun 
.3 Vraae kaart 

Vraag:  straatroof 2002 () 
Periode: 01/01/2002 00:01 t/m 16/12/2002 15:59 

http:// 10.24.210.21  /geodataNragenikaart.asp?vraagstatus=toevoegen&vraagid=-1 	 16-12-02 



synibooi omschrijving  

DOODSLAG/MOORD 

OVERVAL OP OVERIGE OBJECTEN 

OVERVAL OP GELDINSTELLING/-LOPER 

OVERVAL IN WONING 

[MEERDERE KLASSEN OP ZELFDE LOKATIE 
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Vragen  - kaart  

Vraag: geweld/wapens 2002 () 
Periode: 01/01/2002 00:01 t/m 16/12/2002 15:00 

http:// 10.24.210.21  /geodatalVragen/kaart.asp ?vraagstatus=toevoegen &vraagid=-1 	 16-12-02 
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tra rien kaart  
Vraag: doodslag overval 0  
Periode: 01/01/2001 00:01 t/m 31/12/2001 23:59  

Weerave: (: Kaart 	Inzoomen  
^ . 

L^ - st  

^.^^r.^ ................ 	.......... . ,....... ...:r4^'"':^^ -^LL ... .... . 	 ...... .. 	 . ..... ..... .. .^.1 	 • 
..... 	 .... 	 -  

^ ..... 	 .........:.. . 	 . 	 ......._.. ^.__. . :..._ 	._ 
:::^:C.:.....':._. 	- 	. 	• .Y^:.^ 7 ' 	. 

 

^3fs?iboL}t oizisE.,?ir;iy  

IN 	DOODSLAG/MOORD  
VI 	OVERVAL OP OVERIGE OBJECTEN  
ill 	OVERVAL OP GELDINSTELLING/-LOPER 	3  
ill 	OVERVAL IN WONIN 	 I  WONING   i m  [MEERDERE KLASSEN OP ZELFDE LOKATIE]I  
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Vragen  k art  

Vraag: doodslag overval 2000 ()  
Periode: 01/01/2000 00:01 t/m 31/12/2000 23:59  

I Weerave: e  Kaart  Inzoomen  Li st ^.^. 	 

DOODSLAG/MOORD 

OVERVAL OP OVERIGE OBJECTEN 

OVERVAL IN WONING  

^ 	OVERVAL OP GELDINSTELLING/ -LOPER 

[MEERDERE KLASSEN OP ZELFDE LOKATIE 
^.^^... 

http:// 10.24.210.21  /geodata./VragenIkaart.asp? vraagstatus=toevoegen&vraagid=-1 	 16-12-02  
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Weerave: 	Kaart 	Inzoomen C.  Lijst  U  

0}ï'  
wou 	=,:  

aT.,:C«.,R„ 	 R.,C..," 	 • 	 • 	̂   

sy? iEtvE.ioi omschrijving  

/11  

BEZIT OVERIGE WAPENS  
BEZIT VUURWAPENS  
HANDEL VUURWAPEN  

[MEERDERE KLASSEN OP ZELFDE LOKATIE]  
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^.^ ^;. gen  kaart 

Vraag: wapens 2002 ()  
Periode: 01/01/2002 07:00 t/m 14/12/2002 06:59  

http://10.24.210.21/geodatalvragen/kaart.asp ?vraagstatus=toevoegen &vraagid=-1 	 14-12-02  
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Vrgen ^^  .:^%_^^^ ^  
Vraag: wapens 2000 ()  
Periode: 01/01/2000 00:01 t/m 31/12/2000 23:59  

. 	
. 

..:   Weer ave: r:  Kaart 	Inzoomen  ^ 	 - 

. 	 .. 	 , 	 ......:.:.:. 

:::i_^- .:............•._..,............. 	 ......^.^c.:^:•: n:CCf^ 

symbool omschrijving  

BEZIT VUURWAPENS  

BEZIT OVERIGE WAPENS 	 1  

HANDEL VUURWAPEN  
M I ME  [ ERDERE KLASSEN OP ZELFDE LOKATIE]  

http:// 10.24.210.21  /geodata/Vragen/kaart.asp?vraagstatus=toevoegen&vraagid=-1 	 16-12-02  



BEZIT VUURWAPENS 

BEZIT OVERIGE WAPENS 

[MEERDERE KLASSEN OP ZELFDE LOKATIE 

• 

.:; 	
. 	 . 	 . 

	  Weer ave: 	Kaart 1- Inzoomen r• Li st  
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Vragen kaart 

Vraag: wapens 2001 0 
Periode:  01/01/2001 00:01 t/m 31/12/2001 23:59 

http :// 10.24.210.21 /geodata./Vragen/kaart. asp ?vraagstatus=toevoegen &vraagid=-1 	 16-12-02 
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.G^..........^^..^. 	 ^.^r^...y.^.L.._.^.^..... 

;i(í^..........,-  . 	 ...... .. ......... . ... ^.'.' i^'_^ %;1^ ?c.-. :e.Y{ ^:,.... .... 

1.1. Geen verdenking.  
Preventief fouilleren is een instrument waarbij , zonder verdenking conform  

Strafvordering vooraf, een ieder aan zijn kleding, bagage en in en aan zijn  

voertuig onderzocht mag worden op het bezit van wapens.  

1.2. Gebied.  . 
De bevoegdheid om preventief te fouilleren heeft de politie alleen binnen een  

aangewezen gebied. Dit noemen we een " veiligheidsrisicogebied". Ook  

binnen alle openbare gelegenheden (horeca, bioscooR etc) welke in het  

gebied liggen kan opgetreden worden. 	 ^. 

Het gebied wordt aangewezen door het college van B&W voor een bepaalde  

periode.  (3 mnd t  !  11  ! ! )  

Het veiligheidsrisicogebied in Maastricht betreft het gebied binnen de  

Singels.  
De grenzen van het gebied werden bepaald na inventarisatie van incidenten  

m.b.t. wapens/ bedreigingen en geweldsdelicten.  

1.3. Bevel.  
Er mag pas gefouilleerd worden na verkregen bevel van OVJ. Dit bevel mag  

worden afgegeven voor een periode niet langer dan 12 uren. Voor iedere actie  

dient een apart bevel afgegeven te worden.  

1.4. Praktijkresultaten.  
Uit voorgaande acties in Heerlen bleek dat ruim 27% van de gecontroleerde  

voertuigen en ruim 10% van de passanten wapens bij zich droegen.  

Gegevens uit voorgaande acties zullen  de basis voor een nieuw bevel vormen.  

0  

Basiseenheid Maastricht Centrum Zuid West  
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2.1. Inleiding. 
We zoeken naar wapens bij niet verdachten.  Je komt dus mensen tegen die 
te goeder trouw zijn maar ook kwaadwillende personen die in de controle 
belanden.  

• Eigen veiligheid staat voorop.  Wees dus altijd alert! 

2.2. Drie soorten controles. 
Bij preventief fouilleren kunnen drie soorten controles uitgevoerd worden: 

1. te voet (passanten controle) 
2. voertuig controle 
3. horecacontrole 

1. Te voet: 
Een groepje van collegae beweegt zich te voet door het gebied of neemt een 
bepaalde positie in. Willekeurige passanten worden aan een onderzoek 
onderworpen. Individueel controleren de collegae passanten. Indien er reden 
voor is wordt per koppel gecontroleerd. 

2. Voertuigcontro le: 
Voertuigen rijden een fuik in of worden door motorrijders geselecteerd. 
Voertuig en inzittenden worden aan een onderzoek onderworpen. 
Voertuigen worden per koppel (of meer) gecontroleerd. Eerst worden de 
inzittenden verzocht uit te stappen en worden zij gecontroleerd. Daarna zal 
één collega het voertuig controleren. 
Aangetroffen wapens komen primair voor rekening van de bestuurder tenzij 
er duidelijke aanwijzingen zijn dat het wapen bij één van de andere 
inzittenden behoort. 

3. Horecacontrole: 
Een openbare gelegenheid (veelal een horecagelegenheid) wordt tijdens 
openingsuren fysiek afgesloten. 
Alle bezoekers, personeel en de lokaliteit worden aan een onderzoek 
onderworpen. 
Een gelegenheid wordt betreden door collegae in burger. Daarna treedt een 
uniformploeg binnen. Vluchtwegen zijn afgezet en een ieder wordt 
gecontroleerd en verzocht de zaak te verlaten. De feitelijke fouilleringen 
zullen waarschijnlijk buiten de gelegenheid  plaatsvinden.  Daarna zal de 
horecagelegenheid zelf onderzocht worden. 

Basiseenheid Maastricht Centrum Zuid West 
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2.3. Het fouteeren. 
Enkele belangrijke aandachtspunten zijn: 
• Je hebt te maken met NIET verdachten. 
• Je deelt mede dat er een fouilleringsactie plaatsvindt en je  legt uit wat je  

gaat doen. 
• Je vraagt (al hoeft dat juridisch niet) toestemming c. q. medewerking van 

de betrokkene. 
• Je vraagt of betrokkene in bezit is van wapens / steekvoorwerpen. Indien 

er wapens in de kleding zitten pak je die zelf uit de kleding. 
• Je vraagt betrokkene alle metalen voorwerpen uit zijn kleding te halen. 
• Met een handscanner ga je  langs het lichaam / kleding. 
• Bij twijfel kun je  handmatig fouilleren. 
• Na onderzoek bedank je  betrokkene voor zijn medewerking. 
• Vrouw / vrouw en man / man. 

LET WEL, je  mond is je  belangrijkste wapen voor coöperatief gedrag van 
betrokkenen. Je communicatieve vaardigheden zijn in grote mate van invloed 
op het gedrag van betrokkene. 

2.4. Weigering. 
Iemand die weigert mee te werken kan gevorderd worden mee te werken. 
Weigering levert 184 SR op. Dan volgt een aanhouding en alsnog aan bureau 
een onderzoek aan de kleding inclusief pv 184 SR. 

Basiseenheid Maastricht Centrum Zuid  West 
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3.1. Het  begrip "dragen". 
Voor de misdrijfwapens (categorie I, II en III) is het voorhanden hebben 
strafbaar. Indien iemand een dergelijk wapen feitelijk draagt dan is het 
strafbare feit het "voorhanden hebben" (artikel 26, lid WWM) . 
Of een dergelijk wapen nu wel of niet verpakt is, voorhanden hebben is altijd 
strafbaar TENZIJ met verlof voor voorhanden hebben. Dit verlof geldt alleen 
voor bepaalde categorie III wapens. 

Dragen is het bij zich hebben van een categorie IV wapen en wel dusdanig 
dat dit wapen voor onmiddellijk gebruik geschikt is. 
Een wapenstok of een mes in de kleding, in het dashbordkastje, onder de 
autostoel, in een tas, in een portiervak of in de kofferbak = "dragen". 
Een wapenstok deugdelijk verpakt "bijvoorbeeld in een doos met daarom 
verpakkingspapier" (net gekocht) is géén dragen doch vervoeren. 
Echter bij personen die een dergelijk wapen op deze wijze permanent bij zich 
hebben in de auto kan het begrip "dragen" wel weer van toepassing zijn. 
Minderjarigen mogen overigens deze categorie IV wapen ook niet voorhanden 
hebben. 

3.2. Aangetroffen wapens. 
De categorieën van de Wet wapens en munitie zijn bepalend voor de wijze 
van afhandeling. 

3.2.1. Categorie I: 
Onder andere stiletto's, boksbeugels etc. zijnde de verboden wapens. 
Het voorhanden hebben (dus ook dragen) van deze wapens levert een 
misdrijf op. 

Procedure: 
Aanhouding 
IEN 
Snelrechtprocedure OF  bij aanwezigheid van parketsecretaris schikking. 

Opmaken: 
Xpol incident, KVI, verhoor, afstandsverklaring, pv opmaken en 
beschrijvingsformulier bureau WWM of bijzondere wetten. 

Basiseenheid Maastricht Centrum Zuidest 
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3.2.2. Categorie II: 
Onder andere militaire wapens, paralysers en traangas busjes. 
Het voorhanden hebben (dus ook dragen) van deze wapens levert een 
misdrijf op. 

Procedure (idem aan categorie 
➢ Aanhouding 
➢ IBN 
➢ Snelrechtprocedure OF  bij aanwezigheid van parketsecretaris schikking. 

Opmaken: 
Xpol incident, KVI, verhoor, afstandsverklaring, pv opmaken en 
beschrijvingsformulier bureau WWM of bijzondere wetten. 

3.2.3. Categorie III: 
Onder andere vuurwapens (geweren, revolvers, pistolen etc.) . 
Het voorhanden hebben (dus ook dragen) van deze wapens levert een 
misdrijf op. 

Procedure (idem aan categorie IJ: 
➢ Aanhouding 
➢ IBN 
➢ Snelrechtprocedure OF  bij aanwezigheid van parketsecretaris schikking. 

Opmaken: 
Xpol incident, KVI, verhoor, afstandsverklaring, pv opmaken en 
beschrijvingsformulier bureau WWM of bijzondere wetten. 

3.2.4. Categorie IV: 
Onder andere blanke wapen (2 snijkanten) wapenstokken en sub 7 
voorwerpen (naar aard en omstandigheden voor toebrengen letsel). 

Het dragen   van deze wapens levert een overtreding op. 
Dit kan ter plekken  worden  afgehandeld. 
TOBIAS E 900  (Dragen wapen categorie Iil) 

Belangrijk:  Op de mini de verdachte laten tekenen voor afstand (in verhoor) 
OF  gebruik maken van een afzonderlijk verhoor formulier met 
afstandsverklaring (wordt uitgereikt door projectleiding). 
Verder wapen IBN en naar bureau WWM of bijzondere wetten. 

Opmaken: 
XPOL mutin, KVI, bijlage tobias preventief fouilleren (reeds in jullie bezit) . 

Basiseenheid Maastricht Centrum Zuid West 
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Categorie 4 onder 7e voorwerpen. 
Kort gezegd "voorwerpen die naar aard en omstandigheden een wapen 
worden". 
In het veiligheidsrisicogebied of bij bepaalde uitgangsgebieden kunnen 
schroevendraaiers, messen, honkbalknuppels, biljartballen in een sok etc. 
aangemerkt worden als een wapen. 

Deze voorwerpen kunnen een vorm van discussie vormen. Je teamleider zal 
een dergelijk voorwerp beoordelen. 
Echter laat hier je gezond verstand voorop staan. 
Een schroevendraaier in een kofferbak van een auto kan vrij normaal zijn 
echter in de jaszak van een persoon op straat niet. 
Kleine zakmesjes (NIET vergrendelbaar in uitgeklapte toestand bijvoorbeeld 
Opinel of het Zwitsers zakmes) worden normaliter niet als wapen 
aangemerkt. 

3.3. Plaats  aantreffen.  
Beschrijf altijd hoe en waar het wapen werd aangetroffen. 
Bijvoorbeeld: "Bij onderzoek aan de kleding van de verdachte zag ik dat hij 
het dolkmes in een schede onder zijn kleding droeg. Deze schede was aan de 
broekriem van de verdachte bevestigd en enwel ter hoogte van zijn 
rechterzijde. Hierdoor was het mes voor onmiddellijk gebruik klaar." 

3.4. O sehrijvingspv wapen. 
Het OM stelt dat er bij ieder pv voor een wapen (ook categorie IV) een 
omschrijvingspv van het bureau WWM of bijzondere wetten gevoegd dient te 
worden. 
Dit pv bevat een omschrijving van het wapen, categorie aanduiding, 
strafbaarstelling en een foto (met maten) van het wapen. 
Dit pv gaat als bijlage bij je stukken. 

Het wapen gaat na aantreffen in een plasticzakje en daar voeg je  de KVI 
(kopie) bij met de mistin aan vast. Vervolgens gaan deze stukken naar het 
bureau WAYM of  de afdeling Bijzondere  Wetten. 
Het wapen wordt daarna gedeponeerd en jullie ontvangen het Pv. 

LET WEL 
Ivm doorstroomtijden TOBIAS pv's dienen al deze handelingen binnen 3 tot 4 
weken voltooid te zijn en moet je pv naar tobias verstuurd zijn. 
Voor type pv's snelrecht geldt de normale snelrecht termijn (veelal ook een 
drietal weken) . 

Basiseenheid Maastricht Centrum Zuid West 
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3.5. Snelrecht. 
Zoveel mogelijk zal getracht worden om een parketsecretaris op locatie te 
hebben. Aangehouden verdachten krijgen lik op stuk. Gelijk betalen. Het 
maken van een mutin en afstandsverklaring is dan je enige werk. 

3.6. Verhoor verdachte. 
Waar extra op letten. 
Laat verdachte verklaren waarom hij het wapen of voorwerp bij zich draagt. 
Vaak zal de verklaring van de verdachte bijdragen tot bewijs. Laat hem 
afstand doen. Bij vuurwapens zal veelal een IVS volgen met uitgebreid 
onderzoek. 

3.7. Wat komt het meeste voor. 
• De categorie IV sub 7e voorwerpen. (Tobiasafhandeling) 
• Traangas en stroomstootwapens (categorie 11) snelrecht afhandeling. 

Basiseenheid Maastricht Centrum Zuid West 
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4.1. Aandachtspunten.  
• Je hebt te maken met NIET  verdachten (dus ook heel nette burgers) .  
• Controle vindt zoveel mogelijk objectief plaats (en niet enkel selectief).  
• Wees communicatief correct en rechtvaardig doch bij weigering duidelijk.  
• Neem de tijd om een zaak af te handelen.  
• Bij ieder PV een omschrijvingspv over het wapen.  

4.2. Kennis is weten.  
Lees de Wet Wapens en Munitie nog eens goed door, met name artikel  2 
(categorieën), art 13, art 26, art 27, art 49, art 50, art 51, art 54 en art 55. 
Zie  bijgevoegde bijlage. 

Basiseenheid Maastricht Centrum Zuid  West  



Wapens Categorie I  

Type  Voorwaarden / uitzonderingen  

Alleen indien het lemmet heeft:  

Stiletto's, (= een  
opvouwbaar mes waarvan  
het lemmet door een druk-
of vergelijkbaar  
ontgrendelings  
mechanisme zijdelings  
scharnierend uit het heft wordt gebracht.)  

Valmessen, (= een mes  
waarvan het lemmet door een  
druk- of vergelijkbaar 

 tgrendelings-mechanisme,  
cl an wel door een  

iaaibeweging rechtstandig uit het heft  

wordt gebracht.)  

Vlindermessen, (= een mes  
waarvan het heft in de 	 i  
lengterichting in tweeën is gedeeld  
en waarvan het lemmet naar buiten 	• 

wordt gebracht door elk van de 	' . 

delen van het heft in 	 ^c 
tegenovergestelde richting zijdelings  

open te vouwen.)  

• meer dan één snijkant heeft of  

• 7 cm of langer en breedte minder of  
gelijk aan 14 mm of  

• 9 cm of langer is; of  

• van een stootplaat is voorzien.  

Opmerking:  
Zaagkant is snijkant  

Andere opvouwbare  
messen.  

Alleen indien:  

• het lemmet meer dan één snijkant heeft  

of  

• de lengte in opengevouwen toestand  
langer dan 28 cm is.  



Boksbeugels 

Ploertendoders, 
(= een verende of 
uitschuifbare staaf met 
verzwaard uiteinde.) 

Wurgstokken 

 T
rpsterren 

Vilmessen, (=een 
niet-opvouwbaar mes 
waarvan het heft zeer 
kort is, haaks op het 
lemmet staat, en dat 
is bestemd om bij 
gebruik in de palm 
van de hand te 
worden gehouden, terwijl het lemmet tussen 
de vingers door naar buiten steekt. 

Ballistische messen, (= een mes waarvan 
lemmet, al dan niet tezamen met het 

heft, door middel van lucht-, gas- of 
veerdruk rechtstandig uit een 
geleidingscilinder wordt gedreven.) 

Geluiddempers voor vuurwapens, 
(= een niet in het vuurwapen geïntegreerd, 
doorgaans aan de loopmond daarvan 
bevestigd voorwerp dat bestemd of geschikt 
is om te bewerkstelligen dat het geluid van 
het afgaan van het schot wordt gedempt.) 

Blanke wapens 
	

Moet uiterlijk lijken op een ANDER VOORWERP 
dan een wapen, bijv. wandelstok met een  dolk 

 erin). 



Pijlen en pijlpunten Moeten bestemd zijn: 

• om d.m.v een boog (handboog of kruisboog) 
te worden afgeschoten 
en  

• voorzien zijn van snijdende delen, met de 
kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel 
te kunnen veroorzaken. 

Katapulten Het betreft hier katapulten van een zware 
constructie. 

ANDERE  VOORWERPEN door minister 
(— an Justitie aangewezen 

• die een ernstige bedreiging voor personen 
kunnen vormen of 

• die zodanig op een wapen gelijken, dat zij 
voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn. 



mtlt 
 

Wapens Categorie II  

Type 	 Voorwaarden I uitzonderingen  

Vuurwapens in de vorm van een pistool, Voorwerpen die in de vorm van een pistool,  

revolver of geweer, die NIET onder een revolver of geweer vallen onder categorie III.  

van de andere categorieën vallen (bije.  
kanon, mortier, anti tankwapen en ander  
zwaar militaire wapens).  

Vuurwapens,  
geschikt om  
AUTOMATISCH mee  
te vuren.  

._^• " ,^/Mf : .. 
	

^  _,. _..^ 

j 	° 	, '. 

 

i 
 

^^^i+ri jz^gde 
t:-_urwapens bijv.  
P  ltg  u n of  

^^ g ^t eweer met  
afgezaagde loop en of kolf) .  

Zodanig zijn vervaardigd of gewijzig d  dat:  
het dragen niet of minder zichtbaar is  

of  
dat de aanvalskracht wordt verhoogd.  

Geheime  
vuurwapens.  

Vuurwapens die uiterlijk lijken op een ANDER  
VOORWERP dan een wapen.  

Bije: Schietwandelstok, schietbalpen,  
schietaansteker.  

Stroomstootwapens  

oorwerpen, bestemd voor het  
f—effen van personen met:  

giftige,  
• verstikkende,  
• weerloosmakende,  

traanverwekkende en  

O soortgelijke  STOFFEN.  

Voorwerpen bestemd voor het  
treffen van personen of zaken  
door;  
• vuur of  

een ontploffing.  
Bijv. Vlammenwerpers, bommen,  
molotovcocktails, handgranaten.  

Voorwerpen waarmee door een elektrische  

stroomstoot personen WEERLOOS kunnen  
worden gemaakt of waarmee PIJN kan worden  
toegebracht.  

Uitgezonderd medische hulpmiddelen.  

Onder stoffen moet in dit verband ook gassen  
worden verstaan, bijv. spuitbus met (traan )gas.  

Uitzonderingen:  

• medische hulpmiddelen  
e vuurwapens in de vorm van geweren,  

revolvers en pistolen, bestemd voor het  
afschieten van munitie met  
weerloosmakende of traanverwekkende stof,  
vallen onder  categorie  III.  

Bommen, explosieven en andere voorwerpen,  
bestemd om brand/ontploffing te voorzaken.  

Uitzondering:  
• explosieven voor civiel gebruik waarvoor  

erkenning is verleend (Wet explosieven voor  
civiel gebruik).  



Toestellen voor beroepsdoeleinden die 
geschikt zijn om projectielen af te 
schieten. 

Wapens Categorie IIá 

Type 
	

Voorwaarden I uitzonderingen 

Vuurwapens in de vorm van geweren, 
revolvers en pistolen die NIET vallen 

	
Voor zover zij niet vallen onder categorie II sub 

onder categorie II. 	 2°, 3° of 6°; 

Vuurwapen = Een voorwerp bestemd of geschikt 
om projectielen of stoffen door een loop af te 
schieten, waarvan de werking berust op het 
teweegbrengen van een scheikundige ontploffing 
of een andere scheikundige reactie. 

Het betreft hier werktuigen of gereedschappen 
waarmee men projectielen afschiet, al dan niet 
met gebruikmaking van losse munitie, bijv_ 
slachtapparaten, lijnwerp-toestellen, 
schiethamers. 

Werpmessen 

Alarmpistolen 
Alarmrevolvers 
Startpistolen 
Startrevolvers 

Met uitzondering van alarm- en startpistolen 
die: 

• geen loop of een kennelijk verkorte, geheel 
gevulde loop hebben en 

O zodanig zijn ingericht dat zij uitsluitend 
knalpatronen van een kaliber niet groter dan 
6 mm kunnen bevatten erg 

® waarvan de ligplaats van de patronen en de 
gasuitlaat LOODRECHT staan op de loop 
of 

• op de lengterichting van het wapen staan. 



Type 

Blanke wapens 

Degens 
Zwaarden 
Sabels  
Bajonetten 

Wapenstokken 

 ichtdrukwapens (I rz . 

asdrukwapens 
Veerdrukwapens 

Kruisbogen 
Harpoenen 

Door de minister van Justitie 
AANGEWEZEN voorwerpen. 

Voorwerpen, die NIET onder 
een van de categorieën 

(, lallen, bijv. kapot bierflesje 
hij caféruzie, fietsketting 

get handvat aan een zijde, 
honkbalknuppel met 
polsriem. 

Wapens Categorie III 

Voorwaarden J uitzonderingen 

• waarvan het lemmet meer dan een snijkant 
heeft, 

• Niet zijnde blanke wapens die onder 
categorie I vallen. 

Bajonetten zijn dolken die op een 
geweer/karabijn bevestigd kunnen worden, om 
als steek- of stootwapen te worden gebruikt. 

Uitzondering: 

• behalve zulke door Onze Minister 
overeenkomstig categorie I, sub 7°, 
aangewezen, die zodanig gelijken op een 
vuurwapen dat zij voor bedreiging of 
afdreiging geschikt zijn. 

Het betreft voorwerpen, geschikt om daarmee 
personen ernstig letsel toe te brengen. 

Men moet redelijkerwijs kunnen aannemen, dat 
deze voorwerpen voor geen ander doel bestemd 
zijn, dan om: 

• letsel toe te brengen aan personen 
of 

• om ermee te dreigen. 

Opmerking: 
Bestemming kan blijken uit: 

a de aard van het voorwerp 
of 

• de omstandigheden waaronder het voorwerp 
wordt aangetroffen. 

Aanwijzingen door Onze Minister, als bedoeld in het eerste lid, geschieden bij regeling. 
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder categorie I, sub- 7°, zijn geen wapens in de 
zin van deze wet voorwerpen die klaarblijkelijk zijn bestemd om als speelgoed te worden 
gebruikt en die redelijkerwijze niet geschikt kunnen worden geacht om daarmee personen 
ernstig lichamelijk letsel toe te brengen. 



MUNITIE CATEGORIE II 

Munitie = Patronen en andere voorwerpen, bestemd of geschikt om projectielen of stoffen 
door een loop af te schieten, waarvan de werking berust op het teweegbrengen van een 
scheikundige ontploffing of een andere scheikundige reactie. 

Type 

Munitie die uitsluitend geschikt voor 
vuurwapens van categorie II is 

Munitie die een giftige, verstikkende, 
weerloosmakende, traanverwekkende 
of soortgelijke stof verspreidt. 

Munitie voorzien van een projectiel
,aarmee een pantserplaat kan worden 

doorboord. 

Voorwaarden / uitzonderingen 

Uitzondering: 
• munitie met weerloosmakende of 

traanverwekkende stof, bestemd voor 
vuurwapens in de vorm van geweren, 
revolvers en pistolen. 

Munitie voorzien van een projectiel met 
brandgas of met een explosieve lading, 
alsmede de voor deze munitie bestemde 
projectielen. 

Munitie voor geweren, revolvers en 
pistolen voorzien van expanderende 
projectielen, alsmede de voor deze 
munitie bestemde projectielen. 

Uitzondering: 
Behalve wanneer het voor de jacht of de 
schietsport bestemde munitie of projectielen 
betreft. 

MUNYTIE CATEGORIE II% 

Type . 

die overige munitie. 

Voorwaard en / uitzonderingen 



Paragraaf 3 Bepalingen voor wapens van categorie I  

Artikel 13 

1. Het is verboden een wapen of munitie van categorie I te vervaardigen, te 
transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, 
te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan, 

2. Onze Minister kan, onverminderd artikel 9, ontheffing verlenen van een of meer 
verboden genoemd in het eerste lid, met het oog op: 

a. gebruik door de krijgsmacht; 
b. onderwijs  ten behoeve van de politie en de overige openbare dienst; 
c. doorvoer van wapens of munitie; 

3. Op een ontheffing met het oog op doorvoer is artikel 20, tweede en derde lid, van 
overeenkomstige toepassing. 



Paragraaf 6 Voorhanden hebben en dragen van wapens en munitie van de 
categorieën II, III en IV 

Artikel 26 

1. Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te 
hebben. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op personen die houder zijn van:  
a. een verlof als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet, voor zover dit 

verlof reikt; of 
b. een jachtakte als bedoeld in de Jachtwet, voor wat betreft voor de jacht 

bestemde wapens en munitie van categorie III, die in de jachtakte zijn 
omschreven. 

3. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid voor 
wapens of munitie van categorie III verlenen met betrekking tot jagers en 
sportschutters, die hun vaste woon- of verblijf- plaats buiten Nederland hebben. 

4. Onze Minister kan ten aanzien van de personen bedoeld in het tweede lid regels 
vaststellen met betrekking tot: 

a. de medische geschiktheid en vaardigheid in het omgaan met wapens; 
b. de vereiste kennis op het terrein van wapens; en 
c. het aantal wapens dat zij ten hoogste voorhanden mogen hebben. 

5. Het is personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt 
verboden een wapen van categorie IV voorhanden te hebben. 

6. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het vijfde lid 
verlenen in het kader van in verenigingsverband beoefende sporten. 

Artikel 27 

1. Het is verboden een wapen van de categorieën II, III en IV te dragen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op personen die: 
a. houder zijn van een verlof als bedoeld in artikel 29, voor zover dit verlof 

reikt; of 
b. op grond van artikel 26, tweede lid, voor de jacht bestemde wapens 

voorhanden mogen hebben, voor wat betreft het terrein waar zij tot de 
jacht gerechtigd zijn. 

3. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid voor 
wapens van de categorieën III en IV verlenen met betrekking tot: 

a. optochten; en 
b. studentenweerbaarheidverenigingen. 

4. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid voor 
wapens van categorie IV verlenen met betrekking tot: 

a. ceremoniële wapens; 
b. kermissen; en 
c. sportbeoefening. 



Artikel 49 

De in artikel 45, onder 1°, bedoelde ambtenaren kunnen te allen tijde op plaatsen waar 
zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat wapens of munitie aanwezig zijn, ter 
inbeslagneming huiszoeking doen. 

Artikel 50 

1. De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen 
ambtenaren zijn bevoegd te vorderen dat de verpakking van goederen, met 
inbegrip van reisbagage, wordt geopend, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding 
bestaat op grond  van:  

a. een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt; 

b= een gepleegde overtreding van de artikelen 13, 26 of 27 (MH: zie hierna); 

c. aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld onder a of b zal worden 
gepleegd. 

2. De in artikel 45, onder 1°, bedoelde ambtenaren zijn bevoegd te vorderen dat de 
verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, wordt geopend, indien 
daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van een gepleegd strafbaar feit 
waarbij wapens zijn gebruikt of op grond van aanwijzingen dat een dergelijk 
strafbaar feit zal warden gepleegd. 

3. In gebieden die overeenkomstig artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet, 
door de burgemeester als veiligheidsrisicogebied zijn aangewezen kan de 0v) 
gelasten dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan worden uitgeoefend om 
verpakkingen van goederen, met inbegrip van reisbagage, te onderzoeken op 
wapens of munitie. Het bevel bevat een omschrijving van het aangewezen gebied 
en de geldigheidsduur die niet langer dan twaalf uur mag bedragen. Het bevel 
bevat voorts de feiten en omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van 
de bevoegdheid om de verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, te 
onderzoeken op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht. 

4. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend tegen 
bepaalde personen, indien daartoe jegens hen aanleiding bestaat. De officier van 
justitie kan gelasten dat deze bevoegdheid tegenover een ieder kan worden 
uitgeoefend. 

5. Indien geen medewerking wordt verleend, kunnen de in het eerste lid bedoelde 
ambtenaren, op kosten en risico van de houder van de goederen, in het nodige 
voorzien. 



Artikel 51 

1. De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen 
ambtenaren zijn bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken indien daartoe 
redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van: 

a. een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt; 

b. een gepleegde overtreding van de artikelen 13, 26 of 27 

c. aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld onder a of b zal worden 
gepleegd. 

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend ten 
aanzien van bepaalde vervoermiddelen, indien daartoe jegens deze aanleiding 
bestaat. De officier van justitie kan gelasten dat deze bevoegdheid tegenover elk 
vervoermiddel kan worden uitgeoefend. 

3. In gebieden die overeenkomstig artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet, 
door de burgemeester als veiligheidsrisicogebied zijn aangewezen kan de 0v] 
gelasten dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan worden uitgeoefend om 
vervoermiddelen te onderzoeken op wapens of munitie. Het bevel bevat een 
omschrijving van het aangewezen gebied en de geldigheidsduur die niet langer 
dan twaalf uur mag bedragen. Het bevel bevat voorts de feiten en 
omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van de bevoegdheid 
vervoermiddelen te onderzoeken op wapens of munitie noodzakelijk wordt geacht. 

4. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren kunnen van de bestuurders van 
voertuigen en van de schippers van vaartuigen daartoe vorderen dat deze de 
vervoermiddelen tot stilstand brengen, deze vervoermiddelen naar een door hen 
aangewezen plaats overbrengen en overeenkomstig hun aanwijzingen terzake 
medewerking verlenen. 

Artikel  52 

1. De in artikel 45, onder 1°, bedoelde ambtenaren zijn te alien tijde bevoegd tot 
inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun 
uitlevering vorderen. 

2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd personen aan hun kleding 
te onderzoeken indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat: 

a. een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt; 

b. een gepleegde overtreding van de artikelen 13, 26 of 27; 

c. aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld onder a of b zal worden 
gepleegd. 



3. In gebieden die overeenkomstig artikel 151b, eerste lid, van de Gemeentewet, 
door de burgemeester als veiligheidsrisicogebied zijn aangewezen kan de 0v] 
gelasten dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan worden uitgeoefend om 
hem aan zijn kleding te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie. 
Het bevel bevat een omschrijving van het aangewezen gebied en de 
geldigheidsduur die niet langer dan twaalf uur mag bedragen. Het bevel bevat 
voorts de feiten en omstandigheden, op grond waarvan de toepassing van de 
bevoegdheid om een ieder aan zijn kleding te onderzoeken op wapens of munitie 
noodzakelijk wordt geacht. 

4. De bedoelde ambtenaren alsmede andere daartoe door Onze Minister aangewezen 
personen zijn bevoegd een persoon die zich bevindt op een voor aankomst en 
vertrek van reizigers bestemd gedeelte van een luchtvaartterrein, als omschreven 
bij of krachtens de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 471), te alien tijde aan zijn kleding 
en reisbagage te onderzoeken. 

Dragen van een wapen Het op de openbare weg of andere voor het publiek 
toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen 
anders dan voor vervoer. 

Overdragen 	 Het aan een ander doen overgaan van de feitelijke macht 
van wapens en munitie 

Vervoer van een 	Het op de openbare weg of andere voor het publiek 
wapen 	 toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen dat 

zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik 
kan worden aangewend. 

Vervoer van munitie Het op de openbare weg of andere voor het publiek 
toegankelijke plaatsen bij zich hebben van munitie. 



Paragraaf 12 Strafbepalingen  

Artikel 54 

Met geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met een 
krachtens de artikelen 6, 8, tweede of derde lid, 33 of 42 vastgesteld voorschrift, dan wel 
in strijd met de artikelen 8, eerste lid, 14, vijfde lid, 26, vijfde lid, 27, eerste lid, 31, 
derde of vierde lid, of 47, derde lid. 

Artikel 55 

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde 
categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 13, 
eerste lid, 22, eerste lid, 26, eerste lid of 31, eerste lid. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de vierde 
categorie wordt gestraft: 

a. hij die handelt in strijd met de a rtikelen 9, eerste lid, 26, eerste lid, of 31, 
eerste lid, en het feit begaat met betrekking tot een vuurwapen van 
categorie III; 

b. hij die handelt in strijd met artikel 14, eerste lid. 

3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie 
wordt gestraft: 

a. hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 14, eerste lid, 26, 
eerste lid, of 31, eerste lid, en het feit begaat met betrekking tot een 
wapen van categorie TI, of met betrekking tot meer dan één vuurwapen 
van categorie III; 

b. hij die handelt in strijd met 26, eerste lid, en het feit begaat door het 
dragen van een vuurwapen van categorie III; 

c_ hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 13, eerste lid, 14, 
eerste lid, 26, eerste lid, of 31, eerste lid, en van het vervaardigen, 
transformeren, uitwisselen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, 
herstellen, beproeven of verhandelen van wapens of munitie een beroep of 
gewoonte maakt; 

d. hij die handelt in strijd met de artikelen 13, eerste lid, of 26, eerste lid, 
aan boord van een luchtvaartuig of op een luchtvaartterrein, als 
omschreven in artikel 1 van de Luchtvaartwet. 

Artikel 56 

De in artikel 54 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in artikel 55 strafbaar 
gestelde feiten zijn misdrijven. 



De Burgemeester van Maastricht, 

Overwegende, 

dat de gemeenteraad hem bij besluit van 21 januari 2003 de bevoegdheid heeft gegeven om 
bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbeg rip van de daarin gelegen voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbeg rip van het daarin 
gelegen openbare water, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 

dat uit een analyse blijkt dat er een groot aantal wapendelicten plaatsvindt binnen het nader 
aangegeven gebied in de gemeente Maast richt; 

dat een eerdere aanwijzing van dit gebied als veiligheidsrisicogebied tot een tweetal acties 
preventief fouilleren heeft geleid; 

dat tijdens deze acties respectievelijk 20 en 27 wapens zijn aangetroffen; 

dat het effect van de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied en de daaruit voortvloeiende 
acties preventief fouilleren hiermee wel is aangetoond; 

dat hiermee ook de noodzaak voor een verlenging van de aanwijzing van dit gebied als 
veiligheidsrisicogebied is aangetoond, welke noodzaak een duur van de aanwijzing van zes 
maanden rechtvaardigt; 

dat voor de verdere motive ring van deze nieuwe aanwijzing verwezen wordt naar de 
rapportage van de politie welke dient als toelichting bij dit besluit; 

dat er overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit 
besluit; 

Gelet op artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente 
Maastricht (APB; 

BESLUIT: 

1. 	Als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen binnen de gemeente Maastricht een gebied 
dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbeg rip van die wegen en daaraan 
grénzende trappen, portieken e. d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het daarin 
gelegen openbare water: 
de Noorderburg, de Frontensingel, de Statensingel, het Koningin Emmaplein, de 
Hertogsingél, het Tongerseplein, de P rins Bisschopsingel, de John F. Kennedybrug, de 
John F. Kennedysingel, het Europaplein, de Nassaulaan, het Oranjeplein, het 
Koningsplein, de President Rooseveltlaan en de Viaductweg 
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2. De aanwijzing als bedoeld onder 1. te laten gelden voor een pe riode van zes maanden, 
te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding. 

3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

Maastricht, 4 september 2003 

rgemeester van Maastricht, 

(PI/  

.B.M. Leers 

Bekendgemaakt: 	17 september 2003, Maaspost 
18 september 2003, gemeenteblad 2003, C-24 

Inwerkingtreding: 	18 september 2003 

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt kan door degene wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 en 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend bij de burgemeester van Maastricht. 
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De Burgemeester van Maastricht, 

Overwegende, 

dat de gemeenteraad hem bij besluit van 21 janua ri  2003 de bevoegdheid heeft gegeven om 
bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbeg rip van de daarin gelegen voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbeg rip van het daarin 
gelegen openbare water, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 

dat uit een analyse blijkt dat er een groot aantal wapendelicten plaatsvindt binnen het nader 
aangegeven gebied in de gemeente Maast richt; 

dat een eerdere aanwijzing van dit gebied als veiligheidsrisicogebied tot een tweetal acties 
preventief fouilleren heeft geleid; 

dat in 2003 98 wapens zijn aangetroffen en tot nog toe in 2004 42 wapens; 

dat het effect van de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied en de daaruit voortvloeiende 
acties preventief fouilleren hiermee wel is aangetoond; 

dat hiermee ook de noodzaak voor een verlenging van de aanwijzing van dit gebied als 
veiligheidsrisicogebied is aangetoond, welke noodzaak een duur van de aanwijzing van zes 
maanden rechtvaardigt; 

dat voor de verdere motive ring van deze nieuwe aanwijzing verwezen wordt naar de 
rapportage van de politie welke dient als toelichting bij dit besluit; 

dat er overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit 
besluit; 

Gelet op artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente 
Maastricht (APV); 

BESLUIT: 

1. 	Als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen binnen de gemeente Maastricht een gebied 
dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbeg rip van die wegen en daaraan 
grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbeg rip van het daarin 
gelegen openbare water: 
de Noorderburg, de Frontensingel, de Statensingel, het Koningin Emmaplein, de 
Hertogsingel, het Tongerseplein, de P rins Bisschopsingel inclusief de Hubertuslaan 
richting Luikerweg tot en met de kruising Aylvalaan-Pater Lemmensstraat, de John F. 
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Kennedybrug, de John F. Kennedysingel, het Europaplein, de Nassaulaan, het 
Oranjeplein, het Koningsplein, de President Rooseveltiaan en de Viaductweg. 

2. De aanwijzing als bedoeld onder 1. te laten gelden voor een pe riode van zes maanden, 
te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding. 

3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

Maastricht, 20 april 2004 

De Burgemeester van Maast richt, 

drs. G.B/M. Leers 

Bekendgemaakt: 	28 april 2004, Maaspost 
29 april 2004, gemeenteblad 2004, C-28 

Inwerkingtreding: 	30 april 2004 

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt kan door degene wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 en 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend bij de burgemeester van Maastricht. 
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Gemeente 
nnn 

M2.Stricht 

of1(K)uJuuÍ  

De Burgemeester van Maastricht, 

Overwegende, 

dat de gemeenteraad hem bij besluit van 21 janua ri  2003 de bevoegdheid heeft gegeven om 
bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daa rin gelegen voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbeg rip van het daarin 
gelegen openbare water, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 

dat op 20 april 2004 een nieuw veiligheidsrisicogebied is aangewezen; 

dat uit een analyse blijkt dat dit veiligheidsrisicogebied uitgebreid dient te worden met het 
nader te noemen gebied; 

dat in dit nader te noemen gebied in de jaren 2001 tot en met 2003 respectievelijk 16, 15 en 
22 wapendelicten hebben plaatsgevonden; 

dat hiermee de noodzaak voor een uitbreiding van het reeds aangewezen 
veiligheidsrisicogebied is aangetoond; 

dat dit besluit een aanvulling is op het aanwijzingsbesluit van 20 ap ril 2004; 

dat er overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit 
besluit; 

Gelet op artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente 
Maastricht (APB; 

BESLUIT: 

1. 	Als uitbreiding van het veiligheidsrisicogebied aan te wijzen binnen de gemeente 
Maastricht een gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van 
die wegen en daaraan grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit gebied 
gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met 
inbegrip van het daarin gelegen openbare water: 
de Sibemaweg in de noordelijke richting ter hoogte van het Europaplein, de 
Mockstraat, de Bergerstraat, de Oostermaasweg, de Terblijterweg in westelijke 
richting, de Markies van Ledestraat, de Stadionweg, de Marathonweg in westelijke 
richting ter hoogte van de A2, de President Rooseveltlaan in de zuidelijke richting tot 
aan de Viaductweg. 
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B rg eester van Maastricht, 

drs. G .M. Leers 

2. Als nieuw veiligheidsrisicogebied binnen de gemeente Maast richt is aldus 
een gebied aangewezen dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbeg rip van 
die wegen en daaraan grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit gebied 
gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met 
inbegrip van het daarin gelegen openbare water: de Noorderbrug, de Frontensingel, de 
Statensingel, het Koningin Emmaplein, de Hertogsingel, het Tongerseplein, de Prins 
Bisschopsingel inclusief de Hubertuslaan richting Luikerweg tot en met de kruising 
Aylvalaan-Pater Lemmensstraat, de John F. Kennedybrug, de John F. Kennedysingel, 
het Europaplein, de Sibemaweg in de noordelijke richting ter hoogte van het 
Europaplein, de Mockstraat, de Bergerstraat, de Oostermaasweg, de Terblijterweg in 
westelijke richting, de Markies van Ledestraat, de Stadionweg, de Marathonweg in 
westelijke richting ter hoogte van de A2, de President Rooseveltlaan in de zuidelijke 
richting tot aan de Viaductweg en de Viaductweg. 

3. De aanvulling als bedoeld onder 1. te laten gelden vanaf de ingang van de eerste dag 
na die van bekendmaking. 

4. De einddatum van dit besluit is gelijk aan de einddatum van het besluit van 20 april 
2004, welke op 30 april 2004 in werking is getreden. 

Maastricht, 26 augustus 2004 

Bekendgemaakt: 	8 september 2004, Maaspost 
9 september 2004, gemeenteblad 2004, C-53 

Inwerkingtreding: 	10 september 2004 

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt kan door degene wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 en 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend bij de burgemeester van Maast richt. 
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nnn  
Gemeente Maastricht „  

r!\ { ^^ 	-- 

De Burgemeester van Maastricht,  

Overwegende,  

dat de gemeenteraad hem bij besluit van 21 januari 2003 de bevoegdheid heeft gegeven om 
bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbeg rip van de daarin gelegen voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het daarin 
gelegen openbare water, aan te wipzen als veiligheidsrisicogebied;  

dat uit een analyse blijkt dat er een groot aantal wapendelicten plaatsvindt binnen het nader  

aangegeven gebied in de gemeente Maast richt;  

dat in 2004 tot nu toe 110 wapens zijn aangetroffen;  

dat het effect van de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied en de daaruit voortvloeiende  

acties preventief fouilleren hiermee wel is aangetoond;  

dat hiermee ook de noodzaak voor een verlenging van de aanwijzing van dit gebied als  

veiligheidsrisicogebied is aangetoond, welke noodzaak een duur van de aanwijzing van zes  

maanden rechtvaardigt;  

dat er overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit  

besluit;  

Gelet op artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente  
Maastricht (APV);  

BESLUIT:  

1. 	Als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen binnen de gemeente Maastricht een gebied  

dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbegrip van die wegen en daaraan  

grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het publiek  

openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbeg rip van het daarin  
gelegen openbare water:  
de Noorderbrug, de Frontensingel, de Statensingel, het Koningin Emmaplein, de  

Hertogsingel, het Tongerseplein, de P rins Bisschopsingel inclusief de Hubertuslaan  

richting Luikerweg tot en met de kruising Aylvalaan-Pater Lemmensstraat, de John F.  

Kennedybrug, de John F. Kennedysingel, het Europaplein, de Sibemaweg in de  

noordelijke richting ter hoogte van het Europaplein, de Mockstraat, de Bergerstraat, de  

Oostermaasweg, de Terblijterweg in westelijke richting, de Markies van Ledestraat, de  

Stadionweg, de Marathonweg in westelijke richting ter hoogte van de A2, de President  

Rooseveltlaan in de zuidelijke richting tot aan de Viaductweg en de Viaductweg.  

1  



De Burgemeester van M 

.M. Leers 

2. De aanwijzing als bedoeld onder 1. te laten gelden voor een periode van zes maanden, 
te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding. 

3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

Maastricht, 21 oktober 2004 

Bekendgemaakt: 	10 november 2004, Maaspost 
11 november 2004, gemeenteblad 2004, C-70 

Inwerkingtreding: 	12 november 2004 

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt kan door degene wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 en 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend bij de burgemeester van Maastricht. 
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nnn 
Gemeente

r;j1J  

Maastricht 

iQU/Lai- 

De Burgemeester van Maastricht, 

Overwegende, 

dat de gemeenteraad hem bij besluit van 21 januari 2003 de bevoegdheid heeft gegeven om 
bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbeg rip van het daarin 
gelegen openbare water, aan te  wijzen  als veiligheidsrisicogebied; 

dat uit een analyse blijkt dat er een groot aantal wapendelicten plaatsvindt binnen het nader 
aangegeven gebied in de gemeente Maastricht; 

dat in 2004 198 wapens zijn aangetroffen; 

dat in 2005 tot nu toe 49 wapens zijn aangetroffen; 

dat het effect van de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied en de daaruit voortvloeiende 
acties preventief fouilleren hiermee wel is aangetoond; 

dat hiermee ook de noodzaak voor een verlenging van de aanwijzing van dit gebied als 
veiligheidsrisicogebied is aangetoond, welke noodzaak een duur van de aanwijzing van zes 
maanden rechtvaardigt; 

dat er overleg gevoerd is met de  Officier  van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit 
besluit; 

Gelet op artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente 
Maastricht (APV); 

BESLUIT: 

1. 	Als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen binnen de gemeente Maastricht een gebied 
dat begrensd wordt door de volgende wegen, met inbeg rip van die wegen en daaraan 
grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het daarin 
gelegen openbare water: 
de Noorderbrug, de Frontensingel, de Statensingel, het Koningin Emmaplein, de 
Hertogsingel, het Tongerseplein, de Prins Bisschopsingel inclusief de Hubertuslaan 
richting Luikerweg tot en met de kruising Aylvalaan-Pater Lemmensstraat, de John F. 
Kennedybrug, de John F. Kennedysingel, het Europaplein, de Sibemaweg in de 
noordelijke richting ter hoogte van het Europaplein, de Mockstraat, de Bergerstraat, de 
Oostermaasweg, de Terblijterweg in westelijke richting, de Markies van Ledestraat, de 
Stadionweg, de Marathonweg in westelijke richting ter hoogte van de A2, de President 
Rooseveltlaan in de zuidelijke richting tot aan de Viaductweg en de Viaductweg. 
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rg eester van Maastricht, 
r S 

2. De aanwijzing als bedoeld onder 1. te laten gelden voor een periode van zes maanden, 
te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding. 

3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

Maastricht, 25 mei  2005  

Bekendgemaakt: 	1 juni 2005, Maaspost 
2 juni, gemeenteblad 2005, C-32 

Inwerkingtreding: 	3 juni 2005 

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt kan door degene wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 en 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend bij de burgemeester van Maast richt. 
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nnn  
Gemeente 	Maastricht  

4'1
:  

De Burgemeester van Maastricht,  

Overwegende,  

dat de gemeenteraad hem bij besluit van 21 januari 2003 de bevoegdheid heeft gegeven om  

bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan weI bij ernstige  

vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het  

publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het daarin  
gelegen openbare water, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;  

dat uit een analyse blijkt dat er een groot aantal wapendelicten plaatsvindt binnen het nader  

aangegeven gebied en wegen in de gemeente Maastricht;  

dat in 2004 198 wapens zijn aangetroffen;  

dat in 2005 153 wapens zijn aangetroffen;  

dat het effect van de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied en de daaruit voortvloeiende  

acties preventief fouilleren hiermee wel is aangetoond;  

dat hiermee ook de noodzaak voor een verlenging van de aanwijzing van dit gebied als  

veiligheidsrisicogebied is aangetoond, welke noodzaak een duur van de aanwijzing van zes  

maanden rechtvaardigt;  

dat verder blijkt dat in de wapenboxen die in diverse horecazaken in het centrum staan, 51  

wapens zijn aangetroffen;  

dat er overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit  

besluit;  

Gelet op artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening  voor de gemeente  
Maastricht  (API/) ;  

BESLUIT:  

Aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied:  

1 a. binnen de gemeente Maastricht een gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen,  

met inbegrip van die wegen en daaraan grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit  

gebied gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met  

inbegrip van het daarin gelegen openbare water:  
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aastricht, 14 januari 2006  

Bu rgemeester van aastricht,  
4/ i - 
^ 

dr . G.B.M. Leers  

de Noorderbrug, de Frontensingel de Statensingel, het Koningin Emmaplein , de  

Hertogsingel, het Tongerseplein, de P rins Bisschopsingel inclusief de Hubertuslaan richting  
Luikerweg tot en met de kruising Aylvalaan-Pater Lemmensstraat, de John F. Kennedybrug,  

de John F. Kennedysingel, het Europaplein, de Sibemaweg in de noordelijke richting ter  

hoogte van het Europaplein, de Mockstraat, de Bergerstraat, de Oostermaasweg, de  

Terblijterweg in westelijke richting, de Markies van Ledestraat, de Stadionweg, de  

Marathonweg in westelijke richting ter hoogte van de A2, de President Rooseveltlaan in de  

zuidelijke richting tot aan de Viaductweg en de Viaductweg.  

n  

lb.  binnen de gemeente Maastricht de volgende toegangswegen, met inbegrip van die wegen  

en daaraan grenzende trappen, portieken e. d, alsmede cie in dit gebied gelegen voor het  

publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven:  

de Bosscherweg tot aan de Belgische grens, de Cabergerweg, de Carl Smulderssingel, de  

Brusselseweg tot aan de Belgische grens, de Annalaan,de Dokter van Kleefstraat, de Via  

Regia tot aan de Belgische grens, de Tongerseweg tot aan de Belgische grens, de Cannerweg  

(inclusief het verbindingsgedeelte van de Bieslanderweg) tot aan de Belgische grens en de A2  

in zuidelijke richting vanaf het Europaplein, (inclusief de daarbij behorende op- en afritten 55  
en 56) tot aan de grens met de gemeente Eijsden.  

2. De aanwijzing als bedoeld onder la  en b te laten gelden voor een periode van zes maanden,  
te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding.  

3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na die van de  

bekendmaking.  

Bekendgemaakt: 	18 januari 2006, Maaspost  
19 januari 2006, gemeenteblad 2006, C-5  

Inwerkingtreding: 	20 januari 2006  

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt kan door degene wiens  

belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een bezwaarsch rift ingevolge artikel 7:1 en 8:1  
van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend bij de burgemeester van Maastricht.  
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De Burgemeester van Maastricht, 

Overwegende, 

dat de gemeenteraad hem bij besluit van 21 januari 2003 de bevoegdheid heeft gegeven om 
bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het daarin 
gelegen openbare water, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 

dat uit een analyse blijkt dat er een groot aantal wapendelicten plaatsvindt binnen het nader 
aangegeven gebied en wegen in de gemeente Maastricht; 

dat in 2004 198 wapens zijn aangetroffen; 

dat in 2005 153 wapens zijn aangetroffen; 

dat in 2006 reeds 117 wapens zijn aangetroffen; 

dat het effect van de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied en de daaruit voortvloeiende 
acties preventief fouilleren hiermee wel is aangetoond; 

dat hiermee ook de noodzaak voor een verlenging van de aanwijzing van dit gebied als 
veiligheidsrisicogebied is aangetoond, welke noodzaak een duur van de aanwijzing van zes 
maanden rechtvaardigt; 

dat verder blijkt dat in de wapenboxen die in diverse horecazaken in het centrum staan, in 
2006 11 wapens zijn aangetroffen; 

dat er overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit 
besluit; 

Gelet op artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente 
Maastricht (APV); 

BESLUIT: 

Aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied: 

1 a. binnen de gemeente Maastricht een gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen, 
met inbegrip van die wegen en daaraan grenzende trappen, portieken e. d, alsmede de in dit 
gebied gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met 
inbegrip van het daarin gelegen openbare water: 
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rge eester van Maastr 

drs. G. .M. eers l 

de Noorderbrug, de Frontensingel de Statensingel, het Koningin Emmaplein , de 
Hertogsingel, het Tongerseplein, de Prins Bisschopsingel inclusief de Hubertuslaan richting 
Luikerweg tot en met de kruising Aylvalaan-Pater Lemmensstraat, de John F. Kennedybrug, 
de John F. Kennedysingel, het Europaplein, de Sibemaweg in de noordelijke richting ter 
hoogte van het Europaplein, de Mockstraat, de Bergerstraat, de Oostermaasweg, de 
Terblijterweg in westelijke richting, de Markies van Ledestraat, de Stadionweg, de 
Marathonweg in westelijke richting ter hoogte van de A2, de President Rooseveltlaan in de 
zuidelijke richting tot aan de Viaductweg en de Viaductweg. 

lb.  binnen de gemeente Maastricht de volgende toegangswegen, met inbegrip van die wegen 
en daaraan grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven: 
de Bosscherweg tot aan de Belgische grens, de Cabergerweg, de Carl Smulderssingel, de 
Brusselseweg tot aan de Belgische grens, de Annalaan,de Dokter van Kleefstraat, de Via 
Regia tot aan de Belgische grens, de Tongerseweg tot aan de Belgische grens, de Cannerweg 
(inclusief het verbindingsgedeelte van de Bieslanderweg) tot aan de Belgische grens en de A2 
in zuidelijke richting vanaf het Europaplein, (inclusief de daarbij behorende op- en afritten 55 
en 56) tot aan de grens met de gemeente Eijsden. 

2. De aanwijzing als bedoeld onder 1 a en b te laten gelden voor een periode van zes maanden, 
te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding. 

3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

Maastricht, 13 juli 2006 

Bekendgemaakt: 	19 juli2006,  Maaspost 
20 juli. 2006, gemeenteblad 2006, C-43 

Inwerkingtreding: 	21 juli 2006 

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt kan door degene wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 en 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend bij de burgemeester van Maastricht. 
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Agenda Overleg Lokale Driehoek 12 januari 2007  

3 Verlenging Preventief Fouilleren 

3 Evaluatie en verlenging Preventief Fouilleren 

Ter vaststelling. 
Zie bijgevoegde stukken. 
Met ingang van 21 januari 2007 moet de burgemeester ingevolge artikel 2.9.1 
van de APV opnieuw een gebied als veiligheidsrisicogebied aanwijzen waar 
preventief zal worden gefouilleerd. 



Overleg Lokale Driehoek 

Overleg 12-01-07  

Aanwezig:  

• Burgemeester Leers 

• Districtschef Politie Maastricht: dhr. F. Kooiman 
• Parket Maastricht: dhr. B. Jansen, mw. E. Oelmeijer. 
• Gemeente Maastricht: mw. J. de Jonge, afdeling Kabinet/IV, 

M. Detisch, afdeling Kabinet/IV 

Agendapunten:  

3. Verlenging Preventief Fouilleren 

3. Verlenging Preventief Fouilleren 

De heer Jansen merkt op dat in de onderbouwing voor de verlenging van het 
preventief fouilleren de nadruk moet liggen op wapengerelateerde feiten. 
Enkel deze kunnen als basis dienen voor de vaststelling van een 
veiligheidsrisicogebied. Het stuk zal hierop worden aangepast. 
Voorts wordt ingestemd met de verlenging van de aanwijzing tot 
veiligheidsrisicogebied voor de duur van zes maanden. 
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Cijfers en verantwoording 2006 

Algemene cijfers Subtotalen Totalen 

Aantal voertuigen: 

24-01-2006 96 

14-02-2006 186 

08-03-2006 49 

16-03-2006 104 

07-04-2006 201 

26-04-2006 59 

17-05-2006 120 

15-09-2006 328 

05-10-2006 162 

23-11-2006 52 

08-12-2006 128 

1485 

Aantal inzittenden: 

24-01-2006 213 

14-02-2006 374 

08-03-2006 64 

16-03-2006 108 

07-04-2006 380 

26-04-2006 86 

17-05-2006 237 

15-09-2006 667 

05-10-2006 320 

23-11-2006 109 

08-12-2006 317 

2875 

Aantal passanten: 

24-01-2006 63 

14-02-2006 41 

08-03-2006 571 

16-03-2006 35 

07-04-2006 93 

26-04-2006 190 

17-05-2006 0 

15-09-2006 0 

05-10-2006 0 

23-11-2006 0 

08-12-2006 0 

993 



Totaal aantal blaastesten op: 

24-01-2006 0 

14-02-2006 0 

08-03-2006 0 

16-03-2006 0 

07-04-2006 0 

26-04-2006 0 

17-05-2006 0 

15-09-2006 23 

05-10-2006 0 

23-11-2006 0 

08-12-2006 6 

29 

Totaal aantal aanhoudingen: 

Overtredingen Wet Wapens en Munitie 195 195 

Overtredingen Opiumwet 23 23 

Overtredingen / misdrijven Strafrecht 7 7 

Overtredingen Vreemdelingenwet 2 2 

Gesignaleerden 34 34 

Artikel 8 VVVW (geen aanhouding): 

Overtredingen / misdrijven Wegenverkeerswet 7 7 

Geïnde boetes: 

Totaal Euro's 24.459,26 24.459,26 
Tabel: algemene cijfers preventief fouilleeracties 2006, bron X-pol 



Overzichten 2006 

De totalen van het jaar 2006. 

Buurten Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. totaal 

Binnenstad 0 2 0 1 2 0 2 1 0 2 0 2 12 

Wyckerpoort 0 0 0 0" 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Heugemerveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Witte Vrouwenveld 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Totalen jaar 0 2 0 1 2 0 2 2 2 3 0 2 16 

Tabel: overzicht vuurwapen bezit, bron Xpol 

Buurten Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. totaal 

Binnenstad 17 15 13 177* 26 5 1 4 21 3 8 35*** 325 

Wyckerpoort 0 0 4 4 2 0 0 0 9 37** 0 0 56 

Heugemerveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Witte Vrouwenveld 4 0 11 0 3 0 4 0 2 0 1 0 25 

Totalen jaar 21 15 28 181 31 5 5 4 32 40 9 35 406 

Tabel: ove rzicht wapenbezit, bron Xpol 
*opmerking: Het cijfer 177 geeft een vertekend beeld. Bij de inbeslagname van een vuurwapen werd een 
aantal van respectievelijk 124 en 21 patronen aangetroffen en inbeslaggenomen. In de tabel "in vergelijking 
met voorgaande jaren" werden deze partijen munitie als hoeveelheid 1 geteld. 

** opmerking: Het cijfer 37 geeft een ve rtekend beeld. Bij de inbeslagname van een vuurwapen werd een 
aantal van 37 patronen aangetroffen en inbeslaggenomen. In de tabel "in vergelijking met voorgaande jaren" 
werd deze partij munitie als hoeveelheid 1 geteld. 

***opmerking:  Het cijfer 35 geeft een vertekend beeld. Bij de inbeslagname van 2 vuurwapens werden 
respectievelijk 15 en 9 patronen aangetroffen en inbeslaggenomen. In de tabel "in vergelijking met 
voorgaande jaren" werden deze partijen munitie als 2 opgeteld. 



  

Totaal _overzic i agneming overige zaken contro 

 

  

Tijdens de acties werden buiten de (vuur)wapens andere zaken aangetroffen, die voor 
inbeslagneming vatbaar waren. 

Tabel: overzic 

Datum Softdrugs 

(in gram) 

Harddrugs 

(in gram) 

XTC 

(in pillen) 

Paddo's 

(per doos) 

Personenauto's 
I motorfiets I 
bromfiets 

24-01-2006 64,5 0 0 0 1 

14-02-2006 113,8 49 0 4 0 

08-03-2006 50 32,5 0 0 0 

16-03-2006 12 202 0 0 1 

07-04-2006 405,1 0,3 0 0 0 

26-04-2006 19 0 0 0 0 

17-05-2006 142 3 0 0 0 

15-09-2006 209 8,7 650 0 1 

05=10=2006 6040 0 0 0 0 

23-11-2006 225 45 0 0 0 

08-12-2006 500 123,5 0 1 0 

Totalen 7780,40 464,00 650 5 3 



Aantal aangetroffen wapens gespecificeerd per land 

Tijdens de preventief foui lleer actie van 15 september 2006 werden 48 wapens aangetroffen. De eigenaren van 
deze wapens kunnen als volgt, per land waar zij ingesch reven staan, ingedeeld worden: 

Nederland 	: 9 personen 

België 	: 22 personen 

Frankrijk 	: 12 personen 

Duitsland 	: 5 personen 

Tijdens de preventief foui lleer actie van 5 oktober 2006 werden 11 wapens aangetroffen. De eigenaren van deze 
wapens kunnen als volgt, per land waar zij ingesch reven staan, ingedeeld worden: 

Nederland 	: 8 personen 

België 	: 3 personen 

Tijdens de preventief fouilleer actie van 23 november 2006 werden 5 wapens aangetroffen. De eigenaren van deze 
wapens kunnen als volgt, per land waar zij ingesch reven staan, ingedeeld worden: 

België 	: 4 personen 

Nederland 	: 1 persoon 

Tijdens de preventief fouilleer actie van 8 december 2006 werden 14 wapens aangetro ffen. De eigenaren van deze 
wapens kunnen als volgt, per land waar zij ingesch reven staan, ingedeeld worden: 

Nederland 	: 2 

Frankrijk 	: 5 

België 	: 6 

Duitsland 	: 1 



Tijdens de preventief fouilleeracties werden een groot aantal (vuur)wapens 
aangetroffen, die vervolgens in beslag genomen werden. In de onderstaande tabel 
zijn deze wapens onderverdeeld naar soo rt . 
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24-01-2006 0 8 0 0 0 1 2 0 0 11 

14-02-2006 0 4 0 1 0 0 3 0 1 9 

08-03-2006 0 13 0 0 0 2 1 1 0 17 

16-03-2006 0 3 0 1 1 0 6 0 0 11 

07-04-2006 0 27 1 1 1 2 6 1 5 44 

26-04-2006 0 6 0 0 0 0 2 0 0 8 

17-05-2006 0 9 0 0 0 0 7 1 0 17 

15-09-2006 1 28 3 3 2 3 5 1 2 48 

05-10-2006 1 4 0 0 2 0 3 0 1 11 

23-11-2006 0 1 0 0 1 0 2 0 1 5 

08-12-2006 1 8 0 0 1 1 3 0 0 14 

Totalen 3 111 4 6 8 9 40 4 10 195 

Tabel: overzicht aangetroffen (vuur)wapens, bron Xpol 



Buurten Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. totaal 

Binnenstad 8 3 5 11 6 4 5 9 4 3 7 7 72 

Wyckerpoort 1 0 0 0 0 1 0 1 4 6 1 0 14 

Heugemerveld 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Witte Vrouwenveld 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 8 

Totalen jaar 9 4 6 11 7 5 5 11 10 11 10 7 96 

Tabel: overzicht straatroven, bron Xpol 

In vergelijking met voorgaande jaren 

Buurten 2002 2003 2004 2005 2006 
Binnenstad 42 139 48 174 158 
Wyckerpoort 3 5 1 8 20 
Heugemerveld 1 2 1 0 0 
Witte Vrouweveld 2 8 2 16 25 
Totalen jaar 46 146 50 198 203 

Tabel: overzicht wapenbezit, bron Xpol 

Buurten 2002 2003 2004 2005 2006 
Binnenstad 149 113 25 79 72 
Wyckerpoort 11 16 3 12 14 
Heugemerveld 2 6 0 2 2 
Witte Vrouweveld 6 11 12 16 8 
Totalen jaar 162 135 28 109 96 

Tabel: ove rzicht straatroven, bron Xpol 

Patrick van Loon 

Brigadier van politie 

Basiseenheid Maastricht- centrum 



Politie Limburg zuid 
District Maastricht 
Basiseenheid Maastricht-centrum 

PROCES — VERBAAL 

Betreft: Aanwijzing veiligheidsrisicogebied voor preventief fouilleren 

AANVRAAG AANWIJZINGSBESLUIT PREVENTIEF FOUILLEREN 

Al 	Sfeerbeeld van de gebied. 

Binnen het veiligheidsrisicogebied is een sterke concentratie van horecagelegenheden 
gelegen. Een aantal van deze horecagelegenheden heeft een zogenaamde nachtvergunning. 
Deze horecagelegenheden zorgen voor een groot gedeelte van de overlastmeldingen binnen de 
stad Maastricht. Met grote regelmaat vinden er binnen deze horecagelegenheden dan wel in 
de directe nabijheid van deze horecagelegenheden, vechtpartijen plaats waarbij politie-
interventie noodzakelijk is. Een aantal van deze vechtpartijen is wapen-gerelateerd. 

Tevens is er een sterke concentratie van coffee-shops welke een sterke aantrekkingskracht 
hebben op, voornamelijk, buitenlandse drugstoeristen. 
Deze "drugsscene" trekt verder een groot aantal Noord Afrikanen aan welke proberen hun 
hard-drugs te verkopen aan deze buitenlandse drugstoeristen. 
Deze Noord Afrikanen zijn verder verantwoordelijk voor een groot aantal zogenaamde rip-
deals. Zij beroven buitenlandse drugstoeristen, veelal onder bedreiging van wapens, van hun 
net gekochte soft-drugs. Van deze rip-deals wordt zelden of nooit melding gemaakt bij de 
politie. Derhalve zijn dergelijke voorvallen niet meetbaar. 

A2 	Cijfermatige onderbouwin g :  

De cijfermatige onderbouwing van het preventief fouilleren werd weergegeven in de  bijlage 
 "Cijfers en verantwoording 2006" welke als  bijlage  bij dit proces-verbaal is gevoegd. 
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A.3 	Gegevens veiligheidsgevoelens I beleving :  

Uit de veiligheidsmonitor van de gemeente Maastricht blijkt dat een groot gedeelte van de 
burgers zich onveilig voelt met name door drugsgerelateerde zaken. 
Met name de aanwezigheid van de coffee-shops en het grote aantal buitenlandse klanten, 
alsmede de mystiek die hier omheen hangt zorgen voor een "on"veiligheidsgevoel bij een 
groot aantal mensen. 
Door de hele binnenstad van Maastricht treft men buitenlandse personenauto's aan die 
meestal binnen zogenaamde vergunninghouder-zone's parkeren. Het betreft hier voornamelijk 
Fransen en Belgen. Deze groep drugstoeristen verblijft meestal een aantal dagen binnen de 
stadsgrenzen van Maastricht waarbij zij een groot gedeelte van de tijd in de directe nabijheid 
verblijven van hun auto. Dit rondhangen en kamperen zorgt voor een onveilig gevoel voor de 
mensen die in deze buurten wonen. 

Verder worden er binnen de stad Maastricht een groot aantal gewapende straatroven gepleegd 
welke het onveiligheidsgevoel van de burgers vergroot. 

A4 	Andere  enomen maatre r elen in de ebieden: 

Politie: 
Door de politie werden in de horecagelegenheden met een zogenaamde nachtvergunning, 
wapenboxen neergezet waarin aangetroffen wapens gedeponeerd kunnen worden. Tijdens de 
fouilleringen door het beveiligingspersoneel van betreffende horecazaak, worden aangetroffen 
wapens in deze boxen gedeponeerd. 
In maart 2006 werd in de wapenbox van de discotheek de "Alla" aangetroffen: 
- 6 stuks knal vuurwerk 
- 1 slagwapen (twee stokken met een ketting) 
- 4 messen 
- 1 namaak vuurwapen, op echt gelijkend 
Medio juli 2006 werden er nog wapenboxen neergezet in twee andere horecagelegenheden 
met een nachtvergunning. De wapenboxen zullen eind januari 2007 weer geledigd worden. 

Gemeente: 
Door de gemeente Maastricht werd binnen het uitgaansgebied van Maastricht cameratoezicht 
gerealiseerd ter verhoging van het veiligheidsgevoel van de burgers. 

Verder werd mede door de gemeente Maastricht een bike team geformeerd binnen de politie 
Maastricht-centrum, waardoor binnen het Veiligheidsrisicogebied sneller en efficiënter 
opgetreden kan worden. 
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A5 	Omschrijving gebieden:  

Op basis van artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is als 
veiligheidsrisicogebied het gebied van de gemeente Maastricht aangewezen, dat begrensd wordt 
door de volgende wegen; 
de Noorderbrug, de Frontensingel, de Statensingel, het koningin Emmaplein, de 
Hertogsingel, het Tongerseplein, de Prins Bisschopsingel inclusief de Sint Hubertuslaan 
richting de Luikerweg tot en met de kruising Aylvalaan-Pater Lemmensstraat, de John F. 
Kennedybrug, de John F. Kennedysingel, het Europaplein, de Sibemaweg in de 
noordelijke richting ter hoogte van het Europaplein, de Mockstraat, de Bergerstraat, de 
Oostermaasweg, de Terblijterweg in westelijke richting, de Markies de Ledestraat, de 
Stadionweg, de Marathonweg in westelijke richting ter hoogte van de A2, de President 
Rooseveltlaan in de zuidelijke richting tot aan de Viaductweg en de Viaductweg, de 
Bosscherweg tot aan de Belgische grens, de Cabergerweg, de Carl Smulderssingel, de 
Brusselseweg tot aan de Belgische grens, de Sint Annalaan, de Dokter van Kleefstraat, de 
Via Regia tot aan de Belgische grens, de Tongerseweg tot aan de Belgische grens, de 
Cannerweg (inclusief het verbindingsgedeelte van de Bieslanderweg) tot aan de Belgische 
grens en de A2 in zuidelijke richting vanaf het Europaplein, (inclusief de daarbij 
behorende op- en afritten 55 en 56) tot aan de grens met de gemeente Eijsden. 

A6 	Duur van het aanwijzingsbesluit:  

Voor de duur van 6 maanden ingaande op 21 januari 2007. 

A7 	Gehouden acties preventief fouilleren:  

In 2006 is door de politie gekozen om de acties preventief fouilleren te implementeren in de 
teamdagen. Hierbij werd door bijna ieder wijkteam van de basiseenheden in Maastricht 1 
actie gehouden in de, bij dat team behorende, wijk. 
Hierdoor ontstond er een grotere regelmaat van controles alsmede een spreiding van de 
controleplaatsen in Maastricht. 
De data van de gehouden acties zijn weergegeven in de  bijlage  "cijfers en verantwoording 
2006" welke bij dit proces-verbaal werden gevoegd. 
Naast de teamdagen werden er nog enkele controles gehouden welke in samenwerking waren 
met de basiseenheden Maastricht-west en Maastricht-oost. 

Waarvan door mij op ambtseed werd opgemaakt, dit proces-verbaal, welke ik sloot en 
ondertekende te Maastricht op 8 januari 2007, 

P.J.M. van Loon 
Brigadier van politie Limburg -zuid 
Basiseenheid Maastricht-centrum 
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De Burgemeester van Maastricht,  

Overwegende,  

dat de gemeenteraad hem bij besluit van 21 januari 2003 de bevoegdheid heeft gegeven om  

bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige 
vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het daarin 
gelegen openbare water, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 

dat uit een analyse blijkt dat er een groot aantal wapendelicten plaatsvindt binnen het nader 
aangegeven gebied en wegen in de gemeente Maastricht; 

dat in 2004 198 wapens zijn aangetroffen;  

dat in 2005 153 wapens zijn aangetroffen;  

dat in 2006 195 wapens zijn aangetroffen;  

dat het effect van de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied en de daaruit voortvloeiende  

acties preventief fouilleren hiermee wel is aangetoond;  

dat hiermee ook de noodzaak voor een verlenging van de aanwijzing van dit gebied als  
veiligheidsrisicogebied is aangetoond, welke noodzaak een duur van de aanwijzing van zes 
maanden rechtvaardigt; 

dat verder blijkt dat in de wapenboxen die in diverse horecazaken in het centrum staan, in 
2006 12 wapens zijn aangetroffen;  

dat er overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft ingestemd met dit  

besluit;  

Gelet op artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente  
Maastricht (APV);  

==BJCSLYJYT:  

Aan te  wijzen  als veiligheidsrisicogebied:  

1 a. binnen de gemeente Maastricht een gebied dat begrensd wordt door de volgende wegen,  

met inbegrip van die wegen en daaraan grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in dit  

gebied gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met  

inbegrip van het daarin gelegen openbare water:  

1  



de Noorderbrug, de Frontensingel de Statensingel, het Koningin Emmaplein , de 
Hertogsingel, hét Tongerseplein, de Prins Bisschopsingel inclusief de Hubertuslaan richting 
Luikerweg tot en met de kruising Aylvalaan-Pater Lemmensstraat, de John F. Kennedybrug, 
de John F. Kennedysingel, het Europaplein, de Sibemaweg in de noordelijke richting ter 
hoogte van het Europaplein, de Mockstraat, de Bergerstraat, de Oostermaasweg, de 
Terblijterweg in westelijke richting, de Markies van Ledestraat, de Stadionweg, de 
Marathonweg in westelijke richting ter hoogte van de A2, de President Rooseveltlaan in de 
zuidelijke richting tot aan de Viaductweg en de Viaductweg. 

lb.  binnen de gemeente Maastricht de volgende toegangswegen, met inbegrip van die wegen 
en daaraan grenzende trappen, portieken e. d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven: 
de Bosscherweg tot aan de Belgische grens, de Cabergerweg, de Carl Smulderssingel, de 
Brusselseweg tot aan de Belgische grens, de Annalaan,de Dokter van Kleefstraat, de Via 
Regia tot aan de Belgische grens, de Tongerseweg tot aan de Belgische grens, de Cannerweg 
(inclusief het verbindingsgedeelte van de Bieslanderweg) tot aan de Belgische grens en de A2 
in zuidelijke richting vanaf het Europaplein, (inclusief de daarbij behorende op- en afritten 55 
en 56) tot aan de grens met de gemeente Eijsden. 

2. De aanwijzing als bedoeld onder la en b te laten gelden voor een periode van zes maanden, 
te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding. 

3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. king 

Maastricht, 31 januari 200 

g meester van 	astricht, 

. G.I3.M. Leer 
( 

Bekendgemaakt: 	7 februari 2007, Maaspost 
8 februari 2007, gemeenteblad 2007, C-16 

Inwerkingtreding: 	9 februari 2007 

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt kan door degene wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 en 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend bij de burgemeester van Maastricht. 
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Overleg Lokale. Driehoek 

Overleg 20-06-07  

Aanwezig:  
• Burgemeester Leers 
• Plv. Districtschef Politie Maastricht: dhr. W. Frenken 
• Parket Maastricht: mw. M. El Jerrari 

• Gemeente Maastricht: mw. J. de Jonge, M. Detisch (team 
KabinetlV) 

• (ged.) dhr. L. Verzijlbergh, mw. C. Keulen (woningstichting 
Servatius), mw. L. Notermans (gemeente Maastricht) 

Agendapunten:  

3. Voorstel wijziging veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren 

3. Voorstel wijziging veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren 

Van de zijde van justitie wordt opgemerkt dat om de gebiedsaanwijzing uit 
te breiden een betere onderbouwing nodig is: aangetoond moet worden waarom 
juist die betreffende wegen ook onder het veiligheidsrisicogebied dienen te 
worden gebracht. Men is akkoord met het laten vaststellen (College B en W) 
van eenzelfde gebied in het kader van de toepassing van 
gebiedsontzeggingen. 
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Cijfers en verantwoording 2007 

Algemene cijfers Subtotalen Totalen 

Aantal voertuigen: 

09-03-2007 170 

30-03-2007 68 

31-05-2007 101 

01-06-2007 10 319 

Aantal inzittenden: 

09-03-2007 348 

30-03-2007 163 

31-05-2007 182 

01-06-2007 25 718 

Aantal passanten: 

09-03-2007 5 

30-03-2007 158 

31-05-2007 0 

01-06-2007 1 164 

Totaal aantal blaastesten op: 

09-03-2007 3 

30-03-2007 334 

31-05-2007 1 

01-06-2007 0 338 

Totaal aantal aanhoudingen: 

Overtredingen Wet Wapens en Munitie 

09-03-2007 26 

30-03-2007 10 

31-05-2007 8 

01-06-2007 0 44 

Overtredingen Opiumwet 

09-03-2007 3 

30-03-2007 0 

31-05-2007 8 

01-06-2007 1 12 

Overtredingen / misdrijven Strafrecht 

09-03-2007 3 

30-03-2007 0 

31-05-2007 0 

01-6-2007 4 7 

Overtredingen Vreemdelingenwet 

09-03-2007 0 

30-03-2007 0 



31-05-2007 0 

01-06-2007 1 1 

Gesignaleerden 

09-03-2007 1 

30-03-2007 0 

31-05-2007 6 

01-06-2007 0 7 

Artikel 8 WVW (geen aanhouding): 

Overtredingen / misdri'ven Wegenverkeerswet 

09-03-2007 1 

30-03-2007 2 

31-05-2007 1 

01-06-2007 0 4 

Geïnde boetes: 

Totaal Euro's 

09-03-2007 2.348, 00 

30-03-2007 2331,89 

31-05-2007 3.500, 00 

01-06-2007 0 8.179,89 

In beslaggenomen geld: 

Totaal Euro's 

09-03-2007 18.355 

30-03-2007 1.700 

31-05-2007 0 

01-06-2007 8.545 28.600 
Tabel: algemene cijfers preventief fouilleeracties 2007, bron X-pot 

aangetro en wapens gespecificeerd per land  

Tijdens de preventief fouilleer actie van 9 maart 2007  werden 26 wapens  aangetroffen. De eigenaren 
van deze wapens kunnen als volgt, per land waar zij ingeschreven staan, ingedeeld worden: 

Nederland 	:7 

Duitsland 	: 6 

Frankrijk 	: 3 



België  

Tijdens de preventief fouilleer actie van 30 maart 2007 werden 10 wapens aangetroffen. De eigenaren 
van deze wapens kunnen als volgt, per land waar zij ingeschreven staan, ingedeeld worden: 

Nederland 	• : 5 

Duitsland 	: 0 

Frankrijk 	: 0 

België 	: 5 

Tijdens de preventief fouilleer actie 31 mei 2007 werden 8 wapens aangetroffen. De eigenaren van 
deze wapens kunnen als volgt, per land waar zij ingeschreven staan, ingedeeld worden: 

Nederland 	:1 

Duitsland 	: 0 

Frankrijk 	: 4 

België 	: 3 

Tijdens de preventief fouilleer actie 1 juni 2007 werd(en)  1 wapen  aangetroffen. De eigenaar(en) van 
deze wapen(s)  kunnen als volgt, per land waar zij ingeschreven staan, ingedeeld worden: 

Nederland 	:0 

Duitsland 	: 0 

Frankrijk 	: 0 

België 	: 1 

Totaal overzicht (vuur)wapens controle acties 

Tijdens de preventief fouilleeracties werden een groot aantal (vuur)wapens 
aangetroffen, die vervolgens in beslag genomen werden. In de onderstaande tabel 
zijn deze wapens onderverdeeld naar soort. 
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09-03-2007 0 19 1 1 2 0 2 0 1 26 

30-03-2007 0 5 0 0 0 1 2 0 2 10 



1 1 31-05-2007 0 0 0 0 8 0 5 

1 01-06-2007 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 26 0 Totalen 3 44 3 0 

Tabel: overzicht aangetroffen (vuur)wapens, bron Xpol 

Totaal overzicht inbeslagneming overige zaken contro e acties 

Tijdens de acties werden buiten de (vuur)wapens andere zaken aangetroffen, die voor 
inbestagneming vatbaar waren. 

Datum Softdrugs 

(in gram) 

Harddrugs 

(in gram) 

XTC 

(in pillen) 

Paddo's 

(per doos) 

Personenauto's 
/ motorfiets I 
bromfiets 

09-03-2007 143,6 0 48 0 0 

30-03-2007 36 0 0 0 0 

31-05-2007 325 0 0 0 0 

01-06-2007 5 107 0 0 1 

Totalen 509,6 0 48 0 1 

Tabel: overzicht inbeslagnemingen overige zaken, bron Xpol 

De totalen van het jaar 2007 bijgewerkt tot en met 18 juni 2007. 

Buurten Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. totaal 

Binnenstad 1 0 5 1 0 0 7 

Wyckerpoort 1 0 0 0 0 0 1 

Heugemerveld 0 0 0 0 0 0 0 

Witte Vrouwenveld 0 0 0 0 0 0 0 



Totalen jaar 2 0 5 1 0 0 8 

Tabel: overzicht vuurwapen bezit, bron Xpol 

Buurten Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. totaal 

Binnenstad 6 2 23 16 2 1 50 

Wyckerpoort 2 0 1 1 0 2 6 

Heugemerveld 0 0 0 0 0 0 0 

Witte Vrouwenveld 1 0 6 1 1 1 10 

Totalen jaar 9 2 30 14 3 4 62 

Tabel: overzicht wapenbezit, bron Xpol 

Buurten Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Totaal 

Binnenstad 9 11 6 7 5 1 39 

Wyckerpoort 1 0 0 1 0 1 3 

Heugemerveld 0 0 0 0 0 0 0 

Witte Vrouwenveld 1 1 1 2 0 0 5 

Totalen jaar 11 12 7 9 5 2 46 

Tabel: overzicht straatroven, bron Xpol 

In vergelijking met voorgaande jaren 

Buurten 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Binnenstad 42 139 48 174 158 57 
Wyckerpoort 3 5 1 8 20 7 
Heugemerveld 1 2 1 0 0 0 
Witte Vrouweveld 2 8 2 16 25 10 
Totalen jaar 46 146 50 198 203 74 

Tabel: ove rzicht wapenbezit, bron Xpol 

Buurten 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

       



Binnenstad 149 113 25 79 72 39 
Wyckerpoort 11 16 3 12 14 3 
Heugemerveld 2 6 0 2 2 0 
Witte Vrouweveld 6 11 12 16 8 5 
Totalen jaar 162 135 28 109 96 47 

Tabel: overzicht straatroven, bron Xpol 

Wapenboxen:  

In diverse horecagelegenheden in Maastricht staan zogenaamde wapenboxen. Hie rin worden 
aangetroffen wapens, door portiers van deze horecagelegenheden aangetroffen, gedeponeerd. Deze 
wapenboxen worden met enige regelmaat geledigd door de politie. 

Op donderdag 29 maart 2007 werd de wapenbox van de discotheek "Alla" gelegen aan de Leliestraat 
te Maastricht geledigd. Hierin werden 26 voorwerpen aangetroffen welke qua aard en omstandigheid 
waarin deze werden aangetroffen als wapens konden worden beschouwd. Tussen deze voorwerpen 
zaten onder andere 18 messen en 1 ploertendoder. Het aantal aangetroffen wapens uit deze 
wapenbox werd niet meegeteld in bovenstaande schema's 

Deze aangetroffen wapens werden vernietigd daar er geen eigenaar herleid kon worden. 

Wilfred Kerckhoffs (2797) 

Hoofdagent van politie 

Basiseenheid Maastricht-West 



Politie Limburg zuid 
District Maastricht 
Basiseenheid Maastricht- centrum 

PROCES — VERBAAL 

Betreft: Aanwijzing veiligheidsrisicogebied voor preventief fouilleren 

AANVRAAG AANWIJZINGSBESLUIT PREVENTIEF FOUILLEREN 

Al 	Sfeerbeeld van het gebied.  

Binnen het veiligheidsrisicogebied is een sterke concentratie van horecagelegenheden 
gelegen. Een aantal van deze horecagelegenheden heeft een zogenaamde nachtvergunning. 
Deze horecagelegenheden zorgen voor een groot gedeelte van de overlastmeldingen binnen de 
stad Maastricht. Met grote regelmaat vinden er binnen deze horecagelegenheden dan wel in 
de directe nabijheid van deze horecagelegenheden, vechtpartijen plaats waarbij politie-
interventie noodzakelijk is. Een aantal van deze vechtpartijen is wapen-gerelateerd. 

Tevens is er een sterke concentratie van coffeeshops welke een sterke aantrekkingskracht 
hebben op, voornamelijk, buitenlandse drugstoeristen. 
Deze "drugsscene" trekt verder een groot aantal Noord Afrikanen aan welke proberen hun 
harddrugs te verkopen aan deze buitenlandse drugstoeristen. 
Deze Noord Afrikanen zijn verder verantwoordelijk voor een groot aantal zogenaamde rip-
deals. Zij beroven buitenlandse drugstoeristen, veelal onder bedreiging van wapens, van hun 
net gekochte softdrugs. Van deze rip-deals wordt zelden of nooit melding gemaakt bij de 
politie. Derhalve zijn dergelijke voorvallen niet meetbaar. 

A2 	Cijfermatige onderbouwin g :  

De cijfermatige onderbouwing van het preventief fouilleren werd weergegeven in de  bijlage 
 "Cijfers en verantwoording 2007" welke als bijlage  bij dit proces-verbaal is gevoegd. 
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A3 	Gegevens veiligheidsgevoelens / beleving:  

Uit de veiligheidsmonitor van de gemeente Maastricht blijkt dat een groot gedeelte van de 
burgers zich onveilig voelt met name door drugsgerelateerde zaken. 
Met name de aanwezigheid van de coffeeshops en het grote aantal buitenlandse klanten, 
alsmede de mystiek die hier omheen hangt zorgen voor een "on"veiligheidsgevoel bij een 
groot aantal mensen. 
Door de hele binnenstad van Maastricht treft men buitenlandse personenauto's aan die 
meestal binnen zogenaamde vergunninghouder-zone's parkeren. Het betreft hier voornamelijk 
Fransen en Belgen. Deze groep drugstoeristen verblijft meestal een aantal dagen binnen de 
stadsgrenzen van Maastricht waarbij zij een groot gedeelte van de tijd in de directe nabijheid 
verblijven van hun auto. Dit rondhangen en kamperen zorgt voor een onveilig gevoel voor de 
mensen die in deze buurten wonen. 

Verder worden er binnen de stad Maastricht een groot aantal gewapende straatroven gepleegd 
welke het onveiligheidsgevoel van de burgers vergroot. 

Het merendeel van dit onveiligheidsgevoel kan gestaafd worden op de cijfermatige 
onderbouwing welke als  bijlage  bij dit proces-verbaal is gevoegd. 

A4 	Andere genomen maatregelen in de gebieden:  

Politie: 
Door de politie werden in de horecagelegenheden met een zogenaamde nachtvergunning, 
wapenboxen neergezet waarin aangetroffen wapens gedeponeerd kunnen worden. Tijdens de 
fouilleringen door het beveiligingspersoneel van betreffende horecazaak, worden aangetroffen 
wapens in deze boxen gedeponeerd. 

Op donderdag 29 maart 2007 werd de wapenbox van de discotheek "Alla" gelegen aan de 
Leliestraat te Maastricht geledigd. Hierin werden 26 voorwerpen aangetroffen welke qua aard 
en omstandigheid waarin deze werden aangetroffen, als wapens konden worden beschouwd. 
Tussen deze voorwerpen zaten onder andere 18 messen en 1 ploertendoder. 

Gemeente: 
Door de gemeente Maastricht werd binnen het uitgaansgebied van Maastricht cameratoezicht 
Gerealiseerd, ter verhoging van het veiligheidsgevoel van de burgers. 

Verder werd mede door de gemeente Maastricht een bike team geformeerd binnen de politie 
Maastricht-centrum, waardoor binnen het Veiligheidsrisicogebied sneller en efficiënter 
opgetreden kan worden. 

2 



A5 	Omschrijving Veiligheidsrisicogebied:  

Op basis van artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is als 
veiligheidsrisicogebied het gebied van de gemeente Maastricht aangewezen, dat begrensd wordt 
door de volgende wegen; 
de Noorderbrug, de Frontensingel, de Statensingel, het koningin Emmaplein, de 
Hertogsingel, het Tongerseplein, de Prins Bisschopsingel inclusief de Sint Hubertuslaan 
richting de Luikerweg tot en met de kruising Aylvalaan-Pater Lemmensstraat, de John F. 
Kennedybrug, de John F. Kennedysingel, het Europaplein, de Sibemaweg in de 
noordelijke richting ter hoogte van het Europaplein, de Mockstraat, de Bergerstraat, de 
Oostermaasweg, de Terblijterweg in westelijke richting, de Markies de Ledestraat, de 
Stadionweg, de Marathonweg in westelijke richting ter hoogte van de A2, de President 
Rooseveltlaan in de zuidelijke richting tot aan de Viaductweg en de Viaductweg, de 
Bosscherweg tot aan de Belgische grens, de Cabergerweg, de Carl Smulderssingel, de 
Brusselseweg tot aan de Belgische grens, de Sint Annalaan, de Dokter van Kleefstraat, de 
Via Regia tot aan de Belgische grens, de Tongerseweg tot aan de Belgische grens, de 
Cannerweg (inclusief het verbindingsgedeelte van de Bieslanderweg) tot aan de Belgische 
grens en de A2 in zuidelijke richting vanaf het Europaplein, (inclusief de daarbij 
behorende op- en afritten 55 en 56) tot aan de grens met de gemeente Eij sden. 

A6 	Uitbreiding veiligheidsrisicogebied:  

Door de gemeenten Eijsden, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Margraten werd onlangs 
besloten eveneens over te gaan tot de acties preventief fouilleren. Om de 
Veiligheidsrisicogebieden van deze gemeenten te laten aansluiten op het 
veiligheidsrisicogebied van de gemeente Maastricht is het wenselijk het bestaande gebied uit 
te breiden  met:  

De Willem Alexanderweg, Galj oenweg, Fregatweg tot aan de grens met de gemeente 
Meerssen. 

- De Meerssenerweg, Mariënwaard, Kruisdonk tot aan de grens met de gemeente Meerssen 
- De Akersteenweg tot aan de grens met de gemeente Margraten 
- De Limburglaan, Hoge Weerd tot aan de grens met de gemeente Eij sden 
- Maasboulevard tot aan de grens met België 

A7 	Duur van het aanwijzingsbesluit:  

Voor de duur van 6 maanden ingaande op 30 juli 2007. 
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A8 	Gehouden acties preventief fouilleren:  

De data van de gehouden acties zijn weergegeven in de bijlage "cijfers en verantwoording 
2007" welke bij dit proces-verbaal werden gevoegd. 
Naast de teamdagen werd er nog een controle gehouden welke in samenwerking was met de 
basiseenheden Maastricht-west en Maastricht-oost. 

Waarvan door mij op ambtseed werd opgemaakt, dit proces-verbaal, welke ik sloot en 
ondertekende te Maastricht op 12 juni 2007, 

P.J.M. van Loon 
Brigadier van politie Limburg-zuid 
Basiseenheid Maastricht- centrum 
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Gemeente Maastricht 
nnn 

De Burgemeester van Maastricht 

Overwegende, 

dat de gemeenteraad hem bij besluit van 21 januari 2003 de bevoegdheid 
heeft gegeven om bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid 
van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een 
gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het daarin gelegen 
openbare water, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied; 

dat uit een analyse blijkt dat er een groot aantal wapendelicten 
plaatsvindt binnen het nader aangegeven gebied en wegen in de gemeente 
Maastricht; 

dat in 2004 198 wapens zijn aangetroffen, in 2005 153 wapens zijn 
aangetroffen en in 2006 195 wapens zijn aangetroffen; 

dat in de eerste helft van 2007 tijdens preventief fouilleeracties 44 
wapens zijn aangetroffen; 

dat het effect van de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied en de daaruit 
voortvloeiende acties preventief fouilleren inmiddels is aangetoond; 

dat verder blijkt dat in de wapenboxen die in diverse horecazaken in het 
centrum staan, in de eerste helft van 2007 reeds 26 wapens zijn 
aangetroffen; 

dat uit de Veiligheidsmonitor voor de gemeente Maastricht blijkt dat een 
groot gedeelte van de burgers zich onveilig voelt; 

dat deze onveiligheidsgevoelens samenhangen met het grote aantal 
buitenlandse drugstoeristen dat de stad bezoekt; 

dat dit gevoelen van onveiligheid wordt vergroot door het feit dat er in 
Maastricht een groot aantal gewapende straatroven wordt gepleegd; 

dat hiermee de noodzaak voor een verlenging van de aanwijzing als 
veiligheidsrisicogebied wordt aangetoond, welke noodzaak een duur van de 
aanwijzing van zes maanden rechtvaardigt; 

dat uit recente informatie is gebleken dat er een aantal (hieronder 
genoemde) buiten het huidige veiligheidsrisicogebied gelegen wegen door 
buitenlandse drugstoeristen gebruikt worden om Maastricht binnen te komen 
c.q. te verlaten; 

dat er geconstateerd is dat er een toename is van het aantal drugsrunners 
die hun werkgebied naar deze buiten het huidige veiligheidsrisicogebied 
gelegen wegen hebben verlegd; 
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dat bij toevallige controles op een aantal van deze wegen reeds in 2006 : 
 diverse wapens zijn aangetroffen; 

dat hiermee de noodzaak voor uitbreiding van het veiligheidsrisicogebied is 
aangetoond en het reeds eerder als veiligheidsrisicogebied vastgestelde 
gebied derhalve dient te worden uitgebreid met de navolgende wegen: 

- Willem Alexanderweg, Galjoenweg, Fregatweg tot aan de grens met de 
gemeente Meerssen; 

- Meerssenerweg, Mariënwaard, Kruisdonk tot aan de grens met de 
gemeente Meerssen; 

- Akersteenweg tot aan de grens met de gemeente Margraten; 
- Limburglaan, Hoge Weerd tot aan de grens met de gemeente Eijsden 
- Maasboulevard tot aan de grens met België; 

dat er overleg gevoerd is met de Officier van Justitie en dat deze heeft 
ingestemd met dit besluit; 

gelet op artikel 2.9.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de 
gemeente Maastricht (APV); 

BESLUIT: 

Aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied: 

la. binnen de gemeente Maastricht een gebied dat begrensd wordt door de 
volgende wegen, met inbegrip van die wegen en daaraan grenzende trappen, 
portieken e.d, alsmede de in dit gebied gelegen voor het publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, met inbegrip van het 
daarin gelegen openbare water: 
de Noorderbrug, de Frontensingel, de Statensingel, het Koningin Emmaplein , 
de Hertogsingel, het Tongerseplein, de Prins Bisschopsingel inclusief de 
Hubertuslaan richting de Luikerweg tot en met de kruising Aylvalaan-Pater 
Lemmensstraat, de John F. Kennedybrug, de John F. Kennedysingel, het 
Europaplein, de Sibemaweg in noordelijke richting ter hoogte van het 
Europaplein, de Mockstraat, de Bergerstraat, de Oostermaasweg, de 
Terblijterweg in westelijke richting, de Markies van Ledestraat, de 
Stadionweg, de Marathonweg in westelijke richting ter hoogte van de A2, de 
President Rooseveltlaan in zuidelijke richting tot aan de Viaductweg en de 
Viaductweg. 

lb. binnen de gemeente Maastricht de volgende toegangswegen, met inbegrip 
van die wegen en daaraan grenzende trappen, portieken e.d, alsmede de in 
dit gebied gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij 
behorende erven: 
richting België: 

- de Bosscherweg tot aan de Belgische grens, 
- de Cabergerweg, de Carl Smulderssingel, de Brusselseweg tot aan de 

Belgische grens, 
- de Annalaan,de Dokter van Kleefstraat, de Via Regia tot aan de 

Belgische grens, 
- de Tongerseweg tot aan de Belgische grens, 
- de Cannerweg (inclusief het verbindingsgedeelte van de Bieslanderweg) 

tot aan de. Belgische grens 
- de Maaboulevard tot aan de Belgische grens 

richting Eijsden: 
- de Limburglaan, Hoge Weerd tot aan de grens met de gemeente Eijsden, 
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Maastricht, 06-9- 2.007-  

t  

meeste, va Maastricht,  

.B.M. 	eer ^ 

- de A2 in zuidelijke richting vanaf het Europaplein (inclusief de  
daarbij behorende op- en afritten 55 en 56) tot aan de grens met de  

gemeente Eijsden,  
richting Margraten:  
de Akersteenweg tot aan de grens met de gemeente Margraten,  
richting Valkenburg a/d Geul:  
de Bergerstraat vanaf de Oostermaasweg tot aan de grens met de gemeente  

Valkenburg a/d Geul,  
richting Meerssen:  

- de A2/A79 in noordelijke richting vanaf de Viaductweg (inclusief de  
daarbij behorende op- en afritten) tot aan beider grens met de  

gemeente Meerssen,  
- de Meerssenerweg, Mariënwaard, Kruisdonk tot aan de grens met de  

gemeente Meerssen,  
- de Willem Alexanderweg, Galjoenweg, Fregatweg tot aan de grens met de  

gemeente Meerssen.  

2. De aanwijzing als bedoeld onder la en b te laten gelden voor een periode  

van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding.  

3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na  

die van de  bekendmaking.  

Beke dgemaakt :  Maaspost 	zoo  
Gemeenteblad 2007, C-43  

Inwerkingtreding : 13-0?-2001.  

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt kan door  
degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een  
bezwaarschrift ingevolge artikel 7:1 en 8:1 van de Algemene wet  
bestuursrecht worden ingediend bij de burgemeester van Maastricht.  
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