


Rapportviewer -Prototype incidentoverzicht per BE en Projectcode 	 pagina 1 van 5 

2004132818 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

29/09/2004 21:45 t/m 29/09/2004 21:45 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief wapenstok aangetroffen in auto. 
In overleg met parketsecretaris alMi schikking aangeboden van 65 
euro. Betrokkene deed afstand en betaalde de boete, kwitantievr : A 
407715. 

2004151609 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 17:00 t/m 01/10/2004 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Door ongeveer 50 medewerkers van de Regiopolitie Limburg-Zuid, 
afkomstig van de diensten: 
• Basiseenheid Centrum Zuid-West (organisatie en verwerking) 
• Regionale Ondersteuningsgroep 
• Districtelijke Ondersteuningsgroep 
• District Maastricht 
• Bijzondere Wetten 
• Permanent Autoteam 
• Afdeling Verkeer 
• Vrijwillige Politie Maastricht 

Tevens waren ook aanwezig: 
• Douane 
• Veiligheidscoördinator Maastricht 
• Parketsecretaris 

Aantal gecontroleerde personen / voertuigen / passanten: 
Personen 	: 550 
Voertuigen 	: 235 
Passanten 	: 400 (door bike-team in centrum Maastricht) 

Aantal aangetroffen wapens: 
In totaal werden 46 wapens aangetroffen waaronder: 
• 26 messen 
• 2 wapenstokken 
• 7 slagwapens 
• 1 katapult 
• 2 traangas 
• 1 boksbeugel 
• 1 Nuncha-ko wapen 
• 2 schroevendraaiers 
• 1 pikhouweel 
• 1 vleesmes 
• 1 wapenstok met traangas 
• 1 vuurwapen 

Aantal aanhoudingen: 
• 1 maal a rtikel 8 VWW (dronken achter het stuur) 
• 1 maal aanhouding niet voldoen aan bevel of vordering 
• 1 maal aanhouding valse naam 
• 1 maal aanhouding Wet Wapens en Munitie categorie 1 (busje 
traangas) 
• 1 maal aanhouding illegaal vreemdeling (bike-team) 
• 1 maal aanhouding dealen verdovende middelen (bike-team) 
• 1 maal aanhouding wet wapens en munitie (bike-team) 
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Overige processen -verbalen: 
• 28 processen -verbaal geschreven door ROG 
• 21 processen -verbaal geschreven door motorrijders 
• 102 processen -verbaal geschreven door Bike-team. 
• 2 maal rode diesel getankt (douane) 
• 1 maal BPM overtreding (douane) 

Aantreffen drugs: 
Tijdens de actie werd 500 gram aan softdrugs aangetroffen in kleine 
hoeveelheden bij verschillende personen. 
Daarnaast werden 3 bolletjes cocaïne en 1 bol heroïne aangetroffen. 
Tevens werd een verdachte aangehouden die in totaal 37,6 gram heroïne 
bij zich had. 

In totaal werd er voor 2575 Euro aan 

2004131609 I50 PREVENTIE (PROJECT) 

30/09/2004 18:00 t/m 01/10/2004 01:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Samen met de bikers, motorrijders en de D.O.G. de actie preventief 
fouilleren gehouden op de Maagdendries te Maastricht. De briefing 
voor alle deelnemers was reeds gehouden om 18.15 uur. Wij van het 
R.O.G. werden derhalve achteraf gebriefd. 
Door het R.O.G. werden de navolgende processen-verbaal opgemaakt: 
* Voorhanden hebben soft-drugs (F171) 	: 16 
* Voorhanden hebben van verboden wapens : 7 
* Defecte reflector 	 : 1 
* Defecte verlichting 	 : 2 
* Voorhanden van een space-cake 	: 1 
* Voorhanden hebben radardetector 	: 1 

2004132710 F19 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN HET OPENBAAR GEZAG 

30/09/2004 18:00 t/m 01/10/2004 02:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Aktie afdeling 1 Preventief fouilleren Maagdendries Maastricht op 
30/09/2004 van 18:00 uur tot 01/10/2004 02:00 uur. 

Diverse wapens aangetroffen, tevens werden diverse hoeveelheden 
softdrugs inbeslaggenomen. Enkele bekende runners werden door ons 
gecontroleerd, deze haden echter geen vedomi bij zich. Een van hen 
gaf een valse naam op  Nimipzie eigen mutin. 
Verder geen byzonderheden. 

2004132849 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 19:21 t/m 30/09/2004 19:21 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd in het rechtr achter 
portier een luchtdrukpistool gevonden. In het linker voor portier 
werd een voegenpikhamer gevonden. 

Door verdachte werd 2 x 65 euro betaald welke midden kwitantienummer 
407710 werd afgehandeld. 
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2004133001 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 19:30 t/m 30/09/2004 19:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren 2 messen aangetroffen. Verdachte 
deed afstand. Zaak zal worden afgehandeld via E900 formulier. 

2004132848 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 20:00 t/m 30/09/2004 20:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWESl) 

Tijdens actie preventief fouilleren wurgstokjes aangetroffen in tas 
bij bijrijdersstoel. In overleg met parketsecretaris  
schikking aangeboden van 130 Euro. Betrokkene deed afstand en 
betaalde de boete. Kwitantie nr. A 407851, 

2004132861 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 20:00 t/m 30/09/2004 20:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren 2 messen aangetroffen in zijvak 
portier bestuurder (binnen handbereik). In overleg met 
parketsecretaris al= schikking aangeboden van 65 Euro. 
Verdachte betaalde de boete en deed afstand van de messen. Kwitantie 
nr. A. 407852. 

2004133096 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 20:20 t/m 30/09/2004 20:20 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen. In overleg met 
parketsecretaris schikkingsvoorstel aangeboden van 65 Euro. 
Betrokkene deed afstand en betaalde de boete. kwitantienr.A 407713. 

2004132943 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 20:26 t/m 30/09/2004 20:26 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd in de middenconsole en 
het opbergvak in het linkerportier 2 keukenmessen en twee 
schroevendraaiers aangetroffen. 

De opgelegde boete ad. 65 euro werd door verdachte betaald. Deze 
boete wordt middels kwitantienummer 407853 afgehandeld. 

2004132929 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 20:30 t/m 30/09/2004 20:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 
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Tijdens de preventief-fouilleer-aktie werd een hockystick 
aangetroffen op de achterbank van het voertuig. 

De opgelegde boete ad. 65 euro werd door verdachte betaald. Deze 
wordt middels kwitantie 407723 afgehandeld. 

2004132832 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 20:45 t/m  30/09/2004 20:45 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Aantreffen 2 afbreekmessen en 1 schilmesje tijdens de aktie 
preventief fouilleren op de Maagdendries te Maastricht. 

Verdachte heeft 65 euro betaald welke middels kwitantie 407854 wordt 
afgehandeld. 

2004133107 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

30/09/2004 20:50 t/m 30/09/2004 20:50 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes inbelaggenomen. 

2004133107 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 20:50 t/m 30/09/2004 20:50 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen. In overleg met 
parketsecretarislinlischikkingsvoorstel aangeboden van 65 
Euro. Betrokkene heeft de boete NIET betaald. 

2004132966 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

30/09/2004 21:00 t/m 30/09/2004 21:00 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

De moersleutel en het vleesmes zijn in beslag genomen. 

2004132966 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 21:00 t/m 30/09/2004 21:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij de doorzoeking van de 
auto een groot vleesmes aangetroffen onder de stoel van de 
bestuurder. 
Tevens werd naast de stoel van de bestuurder een grote moersleutel 
aangetroffen. 

Verdachte werd een boete opgelegd van 130 euro. Deze boete werd niet 
betaald. 

2004133050 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 21:15 t/m 30/09/2004 21:15 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
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MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren boksbeugel aangetroffen in 
rechterschoen van verdachte. In overleg met  parketsecretaris 

MIMS schikkingsvoorstel aangeboden van 130 Euro. Verdachte deed 
afstand en betaalde de boete. Kwitantie nr. A: 407712 

2004135030 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

30/09/2004 21:30 t/m 30/09/2004 21:30 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de aktie preventief fouileren werd bij betrokkene een zakje 
met wiet en een joint in een plastic kokertje aangetroffen. 

Door de Parketofficier OMB werd een boete opgelegd van 100 
euro. 

Deze werd door betrokkene betaald en middels kwitantienummer 407714 
afgehandeld. 
Betrokkene deed afstand van de goederen. 

2004136202 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

30/09/2004 21:45 t/m 30/09/2004 21:45 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

De wielsleutel werd oor verbalisant in beslaggenomen. 

2004136202 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 21:45 t/m 30/09/2004 21:45 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren wielsleutel aangetroffen onder 
rechterstoel. Verdachte deed afstand. Afgehandeld via mini. 
Parketsecretaris  MEW 

10-dec-08 - 1 - 	 11:14:55 
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2004135020 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 21:45 t/m 30/09/2004 21:45 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijden de aktie preventief fouilleren werd in de auto in het vak van 
het linkerportier het betreffend mes aangetroffen. 

Door betrokkene werd de opgelegde boete ad. 65 euro betaald en deze 
werd middels kwitantienummer A 407716 afgehandeld. 

2004133080 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

30/09/2004 22:06 t/m„0/09/2004 22:06 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

De stok werd inbeslaggenomen. 

2004133080 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 22:06 t/m 30/09/2004 22:06 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Stok aangetroffen tijdens bike-dienst preventief fouileren. 

2004136519 F72 BEZIT  OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 22:15 t/m 30/09/2004 22:15 
BINNENSTAD  I  STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 
Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen. Verdachte deed 
afstand. Afgehandeld via Mini E900. Parketsecretari 

2004136330 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

30/09/2004 22:26 t/m 30/09/2004 22:26 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

KVI opgemaakt. 

2004136330 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 22:26 t/m 30/09/2004 22:26 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen  . Verdachte  
deed afstand. Afgehandeld via Mini E900. Parketsecretaris 

2004132886 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 22:30 t/m 30/09/2004 22:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Aantreffen honkbalknuppel in de auto tijdens de preventief fouilleren 
aktie. 
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De opgelegde boete ad. 65 euro werd door verdachte betaald en wordt 
middels kwitantienummer 407855 afgehandeld. 

2004132958 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 22:34 t/m 30/09/2004 22:34 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren stok aangetroffen achter 
bestuurdersstoel. In overleg met parketsecretaris 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 Euro. Betrokken deed afstand en 
betaalde de boete. Kwitantie nr. A.: 407719. 

2004133068 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 23:50 t/m 30/09/2004 23:50 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER, 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de aktie preventief fouileren werd in het vakje van hbt 
voorportier een mes aangetroffen. 

De opgelegde boete van 65 euro werd door de verdachte betaald. Deze 
werd middels kwitantienummer 407724 afgehandeld. 

2004132980 fi10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

30/09/2004 23:52 t/m 04/10/2004 23:52 
BINNENSTAD  I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouillering aangetroffen mes 
inbeslaggenomen. 

2004132980 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/09/2004 23:52 t/m 30/09/2004 23:52 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen in de deur van 
het voertuig. Dit mes kon hij meteen grijpen. 
Deze zaak zal worden afgehandeld via een E900. 

2004132827 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

01/10/2004 00:10 t/m 01/10/2004 00:10 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren stuurslot aangetroffen in auto. 
Betrokkene deed afstand. Afgehandeld middels E900 formulier. 

2004132897 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

01/10/2004 00:10 t/m 01/10/2004 00:10 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER  / STATEN KWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd in de middenconsole 3 
kraaienpoten en een klapmes gevonden. 
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De opgelegde boete ad. 65 euro werd door verdachte betaald. Deze 
boete wordt middels kwitantienummer 407725 afgehandeld 

2004133338 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

01/10/2004 00:31 t/m 01/10/2004 00:31 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWE5T) 

kvi opgemaakt. 

2004133338 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

01/10/2004 00:31 t/m 01/10/2004 00:31 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren 2 messen en 1 schroevedraaier 
aangetroffen. Verdachte deed afstand . Afgehandeld via Mini E900. 
ParketsecretarisIIIMIP  

2004132941 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

01/10/2004 00:45 t/m 01/10/2004 00:45 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren wapenstok met CS gas 
aangetroffen naast de handrem. In overleg met parketsecretaris 

chikkingsvoorstel aangeboden van 220 Euro. Betrokkene deed 
afstand en betaalde de boete. Kwitantienr.: A 407860. 

2004133030 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

01/10/2004 01:00 t/m 01/10/2004 01:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

De keukenmessen zijn in beslaggenomen 

2004138200 F30 VALSE IDENTiTETT OPGEVEN 

01/10/2004 01:00 t/m 01/10/2004 01:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MARSBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWESI) 

Tijdens preventief fouilleren voe rtuig voor oud gebouw KvK staande 
gehouden. 

Bestuurder 	gaf zich hierbij uit voor 

Bob Marie Jozef 
e Brunssum 

Brunssum 

s'Avonds zekerheidshalve e.e.a. in X-pol gevrifieerd wat echter niet 
klopte. 

Vervolgens met tenaamgestelde (modere verdachte)allnr gebeld. 

Zij verklaarde dat voe rtuig van haar zoon was. 
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Voertuig zou bij een vriend!!!) in de garage staan en 
kenteken en verzekering zouden geschorst zijn omdat haar zoon nog 
doende is met behalen van zijn rijbewijs !! 

Vervolgens met ouders UMW gebeld, welke verklaarden dat 
voertuig al enkele weken uit hun garage was omdat zij de ruimte zelf 
nodig hadden. 
Via via aan 06-nummer van 1111111achterhaald, die na bellen 
direct verklaarde een valse naam te hebben opgegeven, omdat hij reed 
zonder  rijbewijs  etc. 

Hem als beloning een aantal mini's laten toekomen. 

2004133030 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

01/10/2004 01:00 t/m 01/10/2004 01:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de aktie preventief fouileren werden in het voertuig twee 
keukenmessen aangetroffen in de deur van de bestuurder. 

De opgelegde boete werd door de verdachte niet betaald. 

2004133028 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

01/10/2004 01:05 t/m 01/10/2004 01:05 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen . In overleg met 
parketsecretaris schikkingsvoorstel aangeboden van 65 Euro. 
Betrokkene betaalde de boete . Kwitantie  nr. : A. 407902. 

10-dec-08 - 2 - 	 11:14:55 
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OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er 13,8 gram hennep in een 
personen auto aangetroffen. In overleg met de parket secretaris N. 

4111111illinswerd er een schikking aangeboden van 100 euro. Verdachte 
betaalde de boete ( kwitantie A 457537) en deed afstand van de hennep 

2004155978 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 00:50 t/m 20/11/2004 00:50 
BUITENWOK OOST / WiiTEVROUWENVELD / WIITEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer aktie werden er 2 honkbal knuppels 
aangetroffen in personenauto. In overleg met parketsecretaris N. 

411110ftwerd een schikking aangeboden van 80 euro. Verdachte 
betaalde de boete (kwitantie A 457536) en deed afstand van de 
honkbalknuppels. 

2004157258 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 01:10 t/m 20/11/2004 01:10 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MARSBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Op zaterdag 20 november 2004, omstreeks 01.10 uur, was ik belast met 
de algemene controle preventief fouilleren. Ik stond op de 
controleplaats gelegen aan de Olympiaweg te Maastricht. 

Tijdens deze controle, werd door mij een personenauto gecontroleerd. 
In de personenauto trof ik in het zijvakje van de bestuurdersportier 
een zakmes aan. In de personenauto trad als bestuurder op: 

Achternaam 
Voornamen : OUSSAMA 
Geboortedatum :1111111111111 1984 
Geboorteplaats : HEERLEN  
Adres 	 9 
Postcode 
Woonplaats 

Van de bestuurder werd een korte verklaring opgenomen. In deze 
verklaring staat vermeld dat de bestuurder geen afstand wenste te 
doen van het mes. Het mes zou geen eigendom zijn van de bestuurder. 
De bestuurder dacht dat iemand het mes had laten vallen. Vrienden of 
zo. 

De bestuurder wenste zijn verklaring niet te onderteken. Dit omdat 
hij voor zijn gevoel de verklaring moest ondertekende en daarom 
tekende hij niet. 

Gedurende deze controle was collega R.].E.M. van Velzen (1148) van de 
afdeling bijzondere wetten aanwezig. 

Op maandag 03 januari 2005 ontving in de stukken terug in mijn bakje. 
Het het volgende verzoek: 
- Aanmaken KVI; 
- PV-verhoor opmaken; 
- Wapen naar bijzondere wetten (pv laten maken); 
- Relaas maken (kort); 
- Kopie bevel bijvoegen; 

: HEERLEN 
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2004133119 D43 RIJDEN ZONDER RI76EWI5S 

01/10/2004 01:10 t/m 01/10/2004 01:10 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens pro"ect preventief fouilleren in het centrum van Maastricht 
kwam S. 	met bovengenoemd voertuig aangereden. 
OM kon geen geldig rijbewijs tonen. Uit navraag bij RDW bleek 
bovendien dat hij helemaal niet in het bezit was van een rijbewijs. 

GOMM bleef echter bij zijn verhaal dat zijn rijbewijs ergens in 
Rotterdam zou liggen. Overtuigd van het feit dat hij niet in het 
bezit was van een rijbewijs werd aan hem een oproeping uitgeschreven. 
Tevens werd door ons de auto meegenomen naar het HB. 
Auto werd enige tijd later door de vriendin vanumpp opgehaald. 

za. 

2004132925 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

01/10/2004 01:15 t/m 01/10/2004 01:15 
BINNENSTAD  I  STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren katapult aangetroffen in 
dashboardkastje. In overleg met parketsecretaris schikking aangeboden 
van 65 Euro. Verdachte deed afstand en betaalde boete. Kwitantie nr.: 
A 407901. 

2004136202 E65 OPSTELLEN AANVULLEND PV 

11/10/2004 23:00 t/m 11/10/2004 23:00 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
PARALLELWEG 54 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 11 oktober 2004 werdt door 
verbalisant B. Reintjens een wielsleutel, dopsleutel aangetroffen. 
Dit werdt afgehandeld door een Tobias Mini PV. De aangetroffen 
wieldopsleutel is toendertijd met het minipo ingeleverd bij de 
afdeling Bijzondere Wetten samen met alle andere inbeslaggenomen 
wapens. Van het Arrondissementsparket hebben wij nu een 
beslissingsformulier ontvangen om de wieldopsleutel te vernietigen. 
Helaas is de wieldopsleutel niet meer te vinden en kan dus niet 
vernietigd worden. 

2004157221 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 11:00 t/m 19/11/2004 11:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 1 mes met zwart heft 
aangetroffen. Verdachte deed afstand van het mes. 

2004155250 330 ALGEMENE MUTATIE 

19/11/2004 19:00 t/m 20/11/2004 04:00 

MAASBOULEVARD (BE ) 

Preventief fouilleren vond dit keer plaats op twee lokaties. 
Een lokatie op de Maagdendries en een lokatie op de Olympiaweg. 
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Deelnemers: 
politie district Maastricht 
DOG 
ROG 
Douane 
PAT 
VEDOMI 
Bijz. wetten 
OM 
VHT 
Team Vinkenslag 
parket politie 

Resultaten: 
In totaal werden 399 auto's gecontroleerd. 

In totaal werden 71 wapens aangetroffen te weten, 

16 slagwapens 
30 messen 
6 steekwapens 
1 ketting 
2 gaspistolen 
1 boksbeugel 
7 pepperspraybusjes 
2 traangasbusjes 
1 vijl 
1 ploertendoder 
3 wapenstokken 
1 nepvuurwapen 

Gedurende de actie werden 10 mensen aangehouden. 1 persoon zit nog 
vast voor verdere afhandeling (gasalarmpistool voor afdreiging 
geschikt en vlindermes). 

In totaal werd er 5500 euro aan geld geind. 

Tevens 2 X artikel 8 WVW. 

Conclusie: 
Prima aktie en inzet van de mensen ondanks het echte Nederlandse 
weer (regen, wind en natte sneeuw). En het resultaat mag er ook 
zijn. 

2004157283 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:00 t/m 19/11/2004 20:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden 1 schroevedraaier, 6 
joints en 1 zakje wiet aangetroffen. 
De verdachte deed afstand. 
Afhandeling via tobias. 

2004156223 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:00 t/m 19/11/2004 20:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een snoeischaar (te 
gebruiken als boksbeugel, categorie 1 lid 3 WWM) aangetroffen. 
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In overleg met de parketsecretaris 01.0011` werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 130 euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantie A407914) en deed afstand van 
de snoeischaar. 

2004157283 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/11/2004 20:15 t/m 19/11/2004 20:15 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWES'T) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 1 schroevedraaier, 6 
joints en 1 zakje wiet aangetroffen. 
Verdachte deed afstand. Afhandeling via Tobias. 

2004157235 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:15 t/m 19/11/2004 20:15 
BINNENSTAD  I  JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 1 mes aangetroffen. 
De verdachte deed afstand van het mes. 
Afhandeling via Tobias (cat.8E900). 

2004156168 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:20 t/m 19/11/2004 20:20 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een grijze buis 
(slagwapen categorie IV artikel 7) aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris  41111111111119MONS werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. Verdachte betaalde de 
boete (kwitantie A407906) en deed afstand van de buis. 

2004157159 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:25 t/m 19/11/2004 20:25 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een kruissleutel onder de 
bestuurdersstoel aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 	 werd een 
schikkingsvoorstel gedaan van 65 euro. Verdachte betaalde de boete 
(kwitantie A407907). De kruissleutel werd teruggegeven aan de 
eigenaar. 

2004155989 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:25 t/m 19/11/2004 20:25 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren 2 x traangas , wapenstok en nep 
pistool aangetroffen. In overleg met parketsecretaris 
schikkingsvoorstel aangeboden van 300 Euro . Verdachte betaalde de 
boete .Kwitantie nr. A 457527 en 457526 
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2004156127 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:25 t/m 19/11/2004 20:25 
BUITENWIJK  OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  

Tijdens actie preventief fouilleren zakmes en beitel aangetroffen in 
auto. In overleg met parketsecretaris schikking aangeboden van 100 
Euro. Verdachte deed afstand en betaalde de boete Kwitantie nr. A 
457528. 

2004157235 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/11/2004 20:30 t/m 19/11/2004 20:30 
BINNENSTAD J JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWE5T) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 1 mes aangetroffen. 
VErdachte deed afstand, mes werd inbeslaggenomen. 

2004156587 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

19/11/2004 20:30 t/m 19/11/2004 20:30 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWE5T) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 14 gram wiet 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris illinsgmeas werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. Verdachte betaalde de 
boete (kwitantie A407911), en deed afstand van de softdrugs. 

2004155914 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/11/2004 20:42 t/m 19/11/2004 20:42 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren stuurslot aangetroffen in auto. 

2004155914 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:42 t/m 19/11/2004 20:42 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren stuurslot aangetroffen in auto. 

2004156099 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:45 t/m 19/11/2004 20:45 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een alarmpistool en een 
hondeketting met knoop (slagwapen) aangetroffen. In overleg met de 
parketsecretarisialift werd een schikkingsvoorstel aangeboden 
van 130 euro. Verdachte betaalde de boete (kwitantie A407908) en deed 
afstand van het alarmpistool en de hondeketting. 
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2004156067 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:50 t/m 19/11/2004 20:50 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
keukenmes aangetroffen. In overleg met de parketsecretaris 

werd een schikkingsvoorstel van 130 euro aangeboden. 
De boete werd betaald (kwitantie A407910) en van het keukenmes werd 
afstand gedaan. 

2004156158 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 20:55 t/m 19/11/2004 20:55 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een zakmes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 	 werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte betaalde de boete (A375726) en deed afstand van het zakmes. 

10-dec-08 - 3 - 	 11:14:55 
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2004156031 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 21:00 t/m 19/11/2004 21:00 
BUITENWIJK  OOST / AMBY / AMBY 
OLYMPIAWEG 1 (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een tuinpaal van ongeveer 
1 mtr aangetroffen in een personenauto. In overleg met de 
parketsecretaritegaillatAwerd er een schikking aangeboden van 45 
euro. Verdachte betaalde de boete  ( kwitantie A 457529) en deed 
afstand van de tuinpaal. 

2004156573 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/11/2004 21:20 t/m 19/11/2004 21:20 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd een klapmes in beslag genomen 
Verdachte deed afstand van het klapmes. 

2004156573 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 21:20 t/m 19/11/2004 21:20 
BUITENWIJK  OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een klapmes aangetroffen 
in een personenauto. In overleg met de parket secretaris0111111411111111.4  
werd er schikking aangeboden. Verdachte kon de boete niet betalen en 
heeft daa rvoor in de plaats een tobias mini gekregen 19/11/2004 21:20 
0290. 

2004156161 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 21:30 t/m 19/11/2004 21:30 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een opvouwbaar mes in de 
personenauto aangetroffen. In overleg met de parket secretaris 

werd er een schikking aangeboden van 130 euro. Verdachte 
betaalde de boete ( kwitantie 457539) en deed afstand van het zakmes. 

2004156203 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 21:30 t/m 19/11/2004 21:30 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MARSBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een schroevedraaier en 
een keukenmes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris  10111111111.111rverd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 150 euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantie A407912) en deed afstand van 
de schroevedraaier en het mes. 

2004156097 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/11/2004 21:40 t/m 19/11/2004 21:40 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  

Tijdens preventief fouilleer actie mes aangetroffen en inbeslag 
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genomen. 

2004156097 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 21:40 t/m 19/11/2004 21:40 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd 1 zakmes in een personenauto 
aangetroffen. In overleg met de parketsecretaris werd er 
een tobias bon uitgeschreven 19/11/2004/21:40/1764. 

2004156558 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/11/2004 21:50 t/m 19/11/2004 21:50 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er afstand gedaan van een 
klapmes. mini tobias uitgeschreven 19/11/2004 21:50 1166 

2004156558 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 21:50 t/m 19/11/2004 21:50 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een klapmes aangetroffen 
in een personenauto. In overleg met de parket secretaris 
werd er een schikking aangeboden. Verdachte kon de boete niet 
betalen, hem werd een tobias mini aangeboden. Verdachte deed afstand van 
het mes. 

2004157101 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/11/2004 21:55 t/m 19/11/2004 21:55 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie Preventief fouilleren werd 10 gram softdrugs ter 
vernietiging inbeslaggenomen. Verdachte werd een schikkingsvoorstel 
gedaan van 100 euro. Verdachte betaalde de boete (kwitantie A407909). 

2004157101 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

19/11/2004 21:55 t/m 19/11/2004 21:55 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWE5T) 

Tijdens de preventief fouilleeractie aangetroffen 10 gram wiet. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 100 euro (kwitantie A407909). 

2004155929 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 21:55 t/m 19/11/2004 21:55 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werden 2 messen 
(stiletto +broodmes) en een honkbalknuppel aangetroffen in 
personenauto. 
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In overleg met parketsecretaris 	 erd een schikking 
aangeboden van 100 euro. Verdachte betaalde de boete (kwitantie 
A407915) en deed afstand van de messen en de honkbalknuppel. 

2004156605 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 22:00 t/m 19/11/2004 22:00 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  

Tijdens preventief fouilleer actie werd er wieldopsleutel in een 
personen auto aangetroffen. In overleg met de parketsecretaris N. 

erd een schikking aangeboden van 65 euro. Verdachte 
betaalde de boete  ( kwitantie A 457531) en deed afstand van de 
dopsleutel.  

2004156021 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 22:05 t/m 19/11/2004 22:05 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 1 busje pepperspray 
aangetroffen. In overleg met parketsecretaris werd een 
boete opgelegd van 130 euro. De boete werd betaald (kwitantie 
A407919) en er werd afstand gedaan van de pepperspray. 

2004157076 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 22:15 t/m 19/11/2004 22:15 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 7 gram softdrugs 
aangetroffen. In overleg met de parketsecretarisnallia werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantie A407918). 

2004156043 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 22:20 t/m 19/11/2004 22:20 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een busje traangas 
aangetroffen. In overleg met de parketsecretarillifiliNNOwerd  een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 220 euro. Verdachte betaalde de 
boete (kwitantie A407922) en deed afstand van de traangas. 

2004156117 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 22:30 t/m 19/11/2004 22:30 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een zakmes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. Verdachte betaalde de boete (kwitantie A 
407920) en deed afstand van het zakmes. 

2004155898 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 22:30 t/m 19/11/2004 22:30 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 



Rapportviewer - Prototype incidentoverzicht per BE en Projectcode 	 pagina 4 van 4 

MARSBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren 1 mes (stiletto) aangetroffen in 
personenauto (binnen handbereik). In overleg met parketsecretaris 

gaminatai schikking aangeboden van 65 euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantie A407921, 45 euro pin en 20 
euro contant) en deed afstand van het mes. 

2004156063 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 22:30 t/m 19/11/2004 22:30 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een uitschuifbare 
ploertendoder aangetroffen in een personenauto. 
In overleg met de parketsecrtari 	 *rwerd er een schikking 
aangeboden van 130 euro. Verdachte bétaalde de boete ( kwitantie A 
457532) en deed af stand van de uitschuifbare ploe rtendoder. 

2004156086 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 22:30 t/m 19/11/2004 22:30 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een zakmes in een 
personenauto aangetroffen. In overleg met de parket secretaris N. 

  werd er een schikking aangeboden van 130 euro. Verdachte 
betaalde de boete ( kwitantie A 457533) en deed afstand van het 
zakmes. 

10-dec-08 - 4 - 	 11:14:55 
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2004155189 G44 ONDERZOEK OVERIG 

19/11/2004 22:45 t/m 19/11/2004 22:45 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  

Pv bevin opgemaakt. 

2004156044 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/11/2004 22:50 t/m 19/11/2004 22:50 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren gummistok aangetroffen en in 
beslaggenomen. 

2004156044 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 22:50 t/m 19/11/2004 22:50 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren wapenstok aangetroffen in auto. 
Het betrof precies dezelfde wapenstok als diegene welke door ons 
korps gebruikt wordt  I  

Afhandeling via Mini / Tobias. 

2004157221 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/11/2004 23:00 t/m 19/11/2004 23:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MARSBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 1 mes aangetroffen. 
Verdachte deed afstand en het mes werd inbeslaggenomen. 

2004156017 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 23:00 t/m 19/11/2004 23:00 
BUITENWIJK  OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een busje van 62 ml. 
pepper spray aangetroffen in een personenauto. 
In overleg met de parketsecretaris felangli werd er een schikking 
aangeboden van 220 euro. Verdachte betaalde de boete (kwitantie A 
457535) en deed afstand van de pepper spray. 

2004156193 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 23:00 t/m 19/11/2004 23:00 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er 1 uitklapbaar zakmes 
aangetroffen in een personen auto. In overleg met de parket 
secretaris 	 werd een schikking aangeboden van 65 euro. 
Verdachte betaa de de boete  ( kwitantie A 457534) en deed afstand van 
het mes. 

2004157308 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 
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19/11/2004 23:15 t/m 19/11/2004 23:15 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een mes aangetroffen. 
Mes werd inbeslaggenomen. Geen proces-verbaal opgemaakt. 

2004156083 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 23:15 t/m 19/11/2004 23:15 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een zakmes aangetroffen. 
In overleg met parketsecretaris s werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantie A407925) en deed afstand van 
het mes. 

2004157308 H10 INBESLAGNAME  GOEDEREN 

19/11/2004 23:30 t/m 19/11/2004 23:30 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een mes aangetroffen. 
Mes werd inbeslaggenomen. Geen proces -verbaal opgemaakt. 

2004157066 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2004 23:35 t/m 19/11/2004 23:35 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWES'T) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een wieldopsleutel 
aangetroffen in het koffer van de personenauto. 
In overleg met parketsecretarisillillms werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantie A375718). 

2004156541 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 00:07 t/m 20/11/2004 00:07 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden een stuurslot en 2 
schroevedraaiers aangetroffen. 
Verdachte deed afstand. Afhandeling via Tobias. 

2004156541 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

20/11/2004 00:30 t/m 20/11/2004 00:30 
BINNENSTAD  I JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een stuurslot (slagwapen) 
en 2 schroevedraaiers in beslag genomen. 
Verdachte deed afstand van het stuurslot en de schroevedraaiers. 
Afhandeling via tobias. 

2004157419 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

20/11/2004 00:45 t/m 20/11/2004 00:45 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
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OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er 13,8 gram hennep in een 
personen auto aangetroffen. In overleg met de parket secretaris N. 

4111111pmswerd er een schikking aangeboden van 100 euro. Verdachte 
betaalde de boete ( kwitantie A 457537) en deed afstand van de hennep 

2004155978 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 00:50 t/m 20/11/2004 00:50 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer aktie werden er 2 honkbal knuppels 
aangetroffen in personenauto. In overleg met parketsecretaris N. 

werd een schikking aangeboden van 80 euro. Verdachte 
betaalde de boete (kwitantie A 457536) en deed afstand van de 
honkbalknuppels. 

2004157258 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 01:10 t/m 20/11/2004 01:10 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MARSBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Op zaterdag 20 november 2004, omstreeks 01.10 uur, was ik belast met 
de algemene controle preventief fouilleren. Ik stond op de 
controleplaats gelegen aan de Olympiaweg te Maastricht. 

Tijdens deze controle, werd door mij een personenauto gecontroleerd. 
In de personenauto trof ik in het zijvakje van de bestuurdersportier 
een zakmes aan. In de personenauto trad als bestuurder op: 

Achternaam 
Voornamen : OUSSAMA 
Geboortedatum  :111111111111 1984 
Geboorteplaats : HEERLEN  
Adres 	 9 
Postcode 
Woonplaats 

Van de bestuurder werd een korte verklaring opgenomen. In deze 
verklaring staat vermeld dat de bestuurder geen afstand wenste te 
doen van het mes. Het mes zou geen eigendom zijn van de bestuurder. 
De bestuurder dacht dat iemand het mes had laten vallen. Vrienden of 
zo. 

De bestuurder wenste zijn verklaring niet te onderteken. Dit omdat 
hij voor zijn gevoel de verklaring moest ondertekende en daarom 
tekende hij niet. 

Gedurende deze controle was collega R.J.E.M. van Velzen (1148) van de 
afdeling bijzondere wetten aanwezig. 

Op maandag 03 januari 2005 ontving in de stukken terug in mijn bakje. 
Het het volgende verzoek: 
- Aanmaken KVI; 
- PV-verhoor opmaken; 
- Wapen naar bijzondere wetten (pv laten maken); 
- Relaas maken (kort); 
- Kopie bevel bijvoegen; 

: HEERLEN 
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- Justitie in kennis stellen (dagvaarding ??) 

aanvulling 19/04 
pv-technisch ondezoek is ibb R v Velzen en wordt zsm opgestuurd. 

2004155993 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

20/11/2004 01:20 t/m 20/11/2004 01:20 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 1 houten knuppel 
aangetroffen. 
Verdachte deed afstand van de knuppel. Afhandeling via Tobias. 

2004155993 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 01:20 t/m 20/11/2004 01:20 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren werd een knuppel in het portier 
van d bestuurder aangetroffen. Verdachte deed afstand van de 
knuppel.' 

2004155912 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 01:20 t/m 20/11/2004 01:20 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren werden 1 mes en 1 schroevedraaier 
aangetroffen binnen handbereik van de bestuurder. In overleg met 
parketsecretariseinigniftchikking aangeboden van 80 euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantie A375731). 

2004155189 G10 VERHOOR VERDACHTE 

20/11/2004 01:30 t/m 20/11/2004 01:30 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

verhoor 

2004156214 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

20/11/2004 01:50 t/m 20/11/2004 01:50 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WIiTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd keukenmes in beslag genomen, 
afgehandeld middels een tobiasbon 20/11/2004 01:35 3093 

- 5 - 	 11:14:55 10-dec-08 
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2004156214 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 01:50 t/m 20/11/2004 01:50 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een keukenmes in een 
personenauto aangetroffen. In overleg met de parket secretaris werd 
er een schikking aangeboden. Verdachte kon niet betalen een tobias 
bon nr is 20/11/2004/0135/3093 is uitgeschreven door 3093. 

2004156247 F8175 ONGEOORLOOFD VOORHANDEN HEBBEN VAN VUURWERK 

20/11/2004 01:50 t/m 20/11/2004 01:50 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
WILHELMINAKADE (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd door cameratoezicht 
waargenomen dat op de Wilhelminakade vuurwerk werd afgestoken. 
De bikers gingen terplaatse en namen de partij vuurwerk inbeslag. 
In overleg met de parketsecretaris 41111111111111104werd een 
schikkingsvoorstel van 100 euro aangeboden. 
De verdachte betaalde de boete (kwitantie A375732) en deed afstand 
van het vuurwerk. 

2004156005 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

20/11/2004 02:00 t/m 20/11/2004 02:00 
BUITENWIJK  OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  

Tijdens preventie fouilleer actie werd er een afgebroken hockeystick 
in beslag genomen. 

2004156005 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 02:00 t/m 20/11/2004 02:00 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een afgebroken hockeystick 
7 	 aangetroffen in personenauto. Via mini afgehandeld. 

20/11/2004/02:00/1166 

2004155920 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 02:00 t/m 20/11/2004 02:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWESI") 

Tijdens actie preventief fouilleren werd 1 wapenstok (categorie 4 lid 
3) aangetroffen in personenauto (binnen handbereik). 
In overleg met parketsecretaris 	 werd een schikking 
aangeboden van 65 euro. Verdachte betaalde de boete (kwitantie 
A375734). 

2004157133 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

20/11/2004 02:02 t/m 20/11/2004 02:02 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden 3 plastic zakjes wiet 
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en 1 zakje hashish (samen 18,1 gram) aangetroffen .  
In overleg met de parketsecretari 	 erd een 
schikkingsvoorstel gedaan van 100 euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantie A 375733) en deed afstand van 
de softdrugs. 

2004156166 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 02:10 t/m 20/11/2004 02:10 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen. 
In overleg met  parketsecretaris 	schikkingsvoorstel 
aangeboden van 130 Euro. Verdachte dee afstand en betaalde de boete. 
Kwitantie  nr.  A. 457538. 

2004156030 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 02:15 t/m 20/11/2004 02:15 

MAASBOULEVARD (BE ) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een bus pepperspray 
aangetroffen. In overleg met de parketsecretaris 	 werd een 
schikking aangeboden van 130 euro. De verdachte betaalde de boete 
(kwitantie A375739) en deed afstand van de pepperspray. 

2004156661 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

20/11/2004 02:17 t/m 20/11/2004 02:17 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er 20,6 gram weed en hasj 
aangetroffen in een personenauto. In overleg met de parket secretaris 

werd een schikking aangeboden van 100 euro. Verdachte 
betaalde de boete (kwitantie A 457540) en deed afstand van de weed en 
hasj. 

2004156217 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 02:20 t/m 20/11/2004 02:20 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een vouwmes, categorie 4 
lid 7 aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. Verdachte betaalde de boete (kwitantie 
A375737) en deed afstand van het mes. 

2004156145 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 02:25 t/m 20/11/2004 02:25 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een vouwmes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretarisa1.1.11 werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. Verdachte betaalde de 
boete (A375735) en deed afstand van het mes. 
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2004157413 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

20/11/2004 02:30 t/m 20/11/2004 02:30 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er 14,8 gram wiet in een 
personenauto  aangetroffen. In overleg met de parket 1.0.01111  
INE11111. werd er een schikking aangeboden van 100 euro. Verdachte 
betaalde de boete  ( kwitantie A 457539) en deed afstand van de 
verdovende middelen. 

2004156175 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 02:30 t/m 20/11/2004 02:30 
BUITENWIJK OOST J WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een pepperspray 
aangetroffen in een personenauto. In overleg met de parketsecretaris 
INOMINIM werd een schikking aangeboden van 130 euro. Verdachte 
betaalde de boete (A 457543 deed afstand van de pepperspray. 

2004156182 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 02:30 t/m 20/11/2004 02:30 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een stiletto (categorie 4 
lid 7) aangetroffen. In overleg met de parketsecretari •. 
werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantie A375736) en deed afstand van 
de stiletto. 

2004157372 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

20/11/2004 02:35 t/m 20/11/2004 02:35 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er hennep erg hasj 
aangetroffen in een personenauto. In overleg met de parket secretaris 
werd er een schikking aangeboden van 100 euro. Verdachte betaalde de 
boete ( kwitantie A 457542) en deed afstand van de verdovende 
middelen. 

2004157428 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

20/11/2004 02:45 t/m 20/11/2004 02:45 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  

Tijdens preventief fouilleer actie werd er 12,3 gram wiet in een 
personenauto aangetroffen. In overleg met de parket secretaris N. 

11.1.10werd er een schikking van 100 euro aangeboden. Verdachte 
betaalde de boete  ( kwitantie A 457541 ) en deed afstand van de wiet. 

2004157387 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

20/11/2004 02:46 t/m 20/11/2004 02:46 
BUITENWIJK  OOST I WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleer actie werd er 10,7 gram weed 
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aangetroffen in een-personenauto. In overleg met de parket secretaris 
01111.11111116werd er een schikking aangeboden van 100 euro. Verdachte betaalde 

de boete ( kwitantie A 457542) en deed afstand van de verdovende 
middelen. 

2004155894 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 03:05 t/m 20/11/2004 03:05 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MARSBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTR/ZUIDWEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren 1 mes aangetroffen in 
personenauto. In overleg met parketsecretaris schikking 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantie A375738) en deed afstand van 
het mes. 

2004155958 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 03:10 t/m 20/11/2004 03:10 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT- NOORDOOST) 

Tijdens preventief fouilleractie werd er 1 klapmes aangetroffen in 
een personenauto. In overleg met de parketsecretaris 	 erd 
een schikking aangeboden van 65 euro. Verdachte betaalde de boete 
(kwitantie A 457544) en deed afstand van het klapmes. 

2004156647 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2004 03:30 t/m 20/11/2004 03:30 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  

Tijdens preventief fouilleer actie werd er een metaal kleurig mes 
aangetroffen in een personenauto, In overleg met de parket secretaris 
NIONIMENgerd er een schikking aangeboden van 65 euro. Verdachte 
betaalde de boete ( kwitantie A 457545) en deed afstand van het mes. 

10-dec-08 - 6- 	 11:14:55 
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2004157341 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

20/11/2004 14:30 t/m 20/11/2004 14:30 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
OLYMPIAWEG (BE MAASTRICHT-NOORDOOST)  
Tijdens preventief fouilleer actie werd er 13,1 gram hennep en hasj 
aangetroffen in een personenauto. In overleg met de parket secretaris 

gil 01111111111111111 	er een schikking aangeboden van 100 euro. Verdachte 
betaalde de boete ( kwitantie A 457542 ) en deed afstand van de 
hennep en hasj. 

- 7 - 	 11:14:55 10-dec-08 
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2005035995 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden een stanleymes en een 
schroevedraaier in een personenauto aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A459556). 

2005035797 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 19:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden twee messen en een 
beitel aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris Air werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand van de messen en de beitel en betaalde de 
boete (A 459573). 

2005035304 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
mes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 4111111111111110 werd aan de verdachte 
een schikkingsvoorstel aangeboden van 45 euro. 
Verdachte deed afstand van het knipmes en betaalde de boete 
(kwitantie A459565). 

2005035915 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
hamer, zakje wiet en een brok amfetamine aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingvoorstel 
aangeboden van 230 aangeboden voor de hamer en de wiet en een 
schikkingsvoorstel van 1200 euro voor de amfetamine. 
Verdachte deed afstand van de aangetroffen hamer en amfetamine en 
betaalde de boete van 1430 euro (A459626 + A459627). 

2005036023 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een mes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een 
schikkingsvoorstel van 65 euro aangeboden. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A 459560). 
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2005035315 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie Preventief fouilleren werden in een personenauto een 
ploertendoder en een ijzeren staaf aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris MEW werd aan verdachte een 
schikking aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (kwitantie A459631). 

2005036029 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een zakje wiet (10,45 
gram) aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretarisallOr werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand van de wiet en betaalde de boete van 100 euro 
(kwitantie A459553). 

2005035814 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een zakje wiet 
aangetroffen (7,9 gram) 
In overleg met de parketsecretaris werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A.459575). 

2005035927 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden twee slagwapens, 2 
zakjes wieten 7 paddo's aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris  allipmerd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A459561). 

2005035824 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 4,9 gram wiet en 10,8 
gram hashish aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete van 130 
euro (kwitantie 459566). 
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2005036048 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD  I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een ijzeren staaf 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 	werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A459563). 

2005035938 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een boksbeugel 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A459570). 

2005035832 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
mes en een kleine hoeveelheid wiet aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 45 euro. 
Verdachte deed afstand van het mes en de wiet en betaalde de boete 
(kwitantie A459564). 

2005036060 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
ketting met slot aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 55 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A459558). 

2005035947 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto 
aangetroffen: 
- 1 metalen buis, lengte 80 cm 
- 1 hobbymes 
- 1 hamer 
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1 skistok met scherpe punt 
- 1 zakmes. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete van 65 
euro (A459555). 

2005035241 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de preventief fouilleeractie werd een basebalknuppel 
aangetroffen in de personenauto. 
In overleg met de parketsecretaris 	een 
schikkingvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie 459574). 

2005035959 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een knipmes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretarising. werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro: 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A459562). 

2005035260 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens de actie Preventief fouilleren op de Maagdendries werd in een 
personenauto een honkbalknuppel en een mes aangetroffen. 
Door de terplaatse aanwezig parketsecretaris werd aan 
verdachte/eigenaar van de honkbalknuppel een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging van de honkbalknuppel en 
betaalde de boete (kwitantie 459571). 

2005035969 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een mes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A459552). 

2005035773 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER  
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MAAGDENDRIES 1 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 19,5 gram wiet 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd de verdachte een schikking 
aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging van de wiet en betaalde de 
boete (kwitantie A 459628). 

10-dec-08 - 1 - 	 11:07:12 
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2005035869 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER  / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een mes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 10.011 werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden aan verdachte van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A459572). 

2005035276 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES 1 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden in een personenauto een 
vlindermes en diverse zakjes wiet (4 gram) aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd aan verdachte eens 
schikkingsvoorstel gedaan van 65 euro. 
Verdachte deed vrijwillig afstand van het mes en de wiet en betaalde 
de boete (kwitantie 459629). 

2005035874 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
busje traangas (categorie 2, lid 6) aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretarissaillai werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 220 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A459630). 

2005035778 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden in een personenauto een 
imitatievuurwapen en 2,5 gram wiet aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris AMMINO werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand van het imitatievuurwapen en de wiet en 
betaalde boete (kwitantie A. 459554). 

2005035880 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een knipmes aange troffen. 
In overleg met parketsecretaris 111111111111 werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (kwitantie A459568). 

2005035285 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 
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19/03/2005 19:30 t/m 20/03/2005 04:00 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
brok hashish aangetroffen (22,9 gram). 
In overleg met de parketsecretaris  OMMIIIIWwerd  aan verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand van de hashish ter vernietiging en betaalde de 
boete (kwitantie A459557). 

2005050719 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 20:30 t/m 19/03/2005 20:30 
BUITENWIJK WEST / MALBERG / MALBERG 
MALBERGPLEIN 19,0000 E (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de preventief fouilleeractie werden in een bergvak in het 
voorportier van een personenauto twee stanleymessen aangetroffen. 
Verdachte deed afstand van de 2 stanleymessen ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias.ZA 

2005045645 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/03/2005 21:00 t/m 19/03/2005 21:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een zakmes aangetroffen 
(cat.4 lid 7). 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2005045645 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 21:00 t/m 19/03/2005 21:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een zakmes 
(cat.4 lid 7) aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand en het mes werd inbeslaggenomen. 
Afhandeling via tobias (E900). 

Het zakmes werd samen met de schriftelijke afstandsverklaring aangeboden 
aan Bureau Bijzondere Wetten ter vernietiging. 

2005045656 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/03/2005 22:50 t/m 19/03/2005 22:50 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een sleutelhanger met 2 
harddiskringen aangetroffen. Daar dit te gebruiken is als boksbeugel 
werd de sleutelhanger inbeslaggenomen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2005045656 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/03/2005 23:30 t/m 19/03/2005 23:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
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MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

2005045594 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

19/03/2005 23:30 t/m 19/03/2005 23:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden 2 zakjes weed 
aangetroffen. Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2005045602 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

20/03/2005 00:35 t/m 20/04/2005 00:35 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden 2 schroevedraaiers 
aangetroffen. Beide schroevedraaiers werden inbeslaggenomen. 

2005045602 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/03/2005 00:35 t/m  20/03/2005 00:35 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden in een personenauto 
binnen handbereik twee schroevedraaiers aangetroffen. 
Verdachte deed afstand. Afhandeling via Tobias (E900). 

2005050708 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

20/03/2005 00:43 t/m 20/03/2005 00:43 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

2005050708 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/03/2005 00:43 t/m 20/03/2005 00:43 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tidjens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
wielsleutel aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2005045572 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/03/2005 00:55 t/m 20/03/2005 00:55 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een slagwapen (fietspomp) 
aangetroffen. Verdachte deed afstand. Afhandeling via Tobias (E900). 

2005045628 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

20/03/2005 01:50 t/m 20/03/2005 01:50 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
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Tijdens de actie preventief fouilleren werd een zakmes aangetroffen. 
Verdachte deed afstand en het zakmes werd inbeslaggenomen. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2005050693 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/03/2005 01:50 t/m 20/03/2005 01:50 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een voertuig een hamer 
aangetroffen. 
Verdachte deed afstand van de hamer ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2005076804 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

04/06/2005 11:00 t/m 04/06/2005 11:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 11 gram wiet 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A459980). 

10-dec-08 - 2 - 	 11:07:12 
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2005073048 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 19:00 t/m 05/06/2005 03:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

2005092090 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

04/06/2005 20:00 t/m 05/06/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

2005091234 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 20:00 t/m 05/06/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een dashboardkastje 
van een personenauto een mes aange troffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand van het mes en betaalde de boete (A459995). 

2005092090 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 20:00 t/m 05/06/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een in een personenauto 
een dopsleutel aangetroffen. 
Afgehandeld via Tobias (8E900).ZA 

2005091943 F40 BEZIT HARD-DRUGS  (LIJST  1) 

04/06/2005 20:00 t/m 05/06/2005 04:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER  
MAAGDENDRIÉS (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto onder 
een vloermat een zakje speed aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (kwitantie 459756). 

2005091283 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

04/06/2005 20:00 t/m 05/06/2005 04:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 8,6 gram wiet 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (kwitantie 459981). 

2005091854 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

04/06/2005 20:00 t/m 05/06/2005 04:00 
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BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 10.6 softdrugs 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (kwitantie A459649). 

2005091994 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 20:00 t/m 05/07/2005 04:00 
BINNENSTAD I STATENKWARTIER /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden 2 messen, categorie 4 
onder 7, aangetroffen. 
Afgehandeld via Tobias (8E900). 

2005092152 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 20:00 t/m 05/06/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een mes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A459991). 

2005091342 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

04/06/2005 20:00 t/m 05/06/2005 04:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
Tijdens de actie preventief fouilleren werd 12,7 gram wiet 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 85 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (459977). 

2005091355 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

04/06/2005 20:00 t/m 05/06/2005 04:00 
BINNENSTAD JSTATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

tijdens de actie preventief fouilleren werd 6.6 gram wiet 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (kwitantie A459644). 

2005074483 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 20:16 t/m 04/06/2005 20:16 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
honkbalknuppel aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
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Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A459641). 

2005074429 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 20:20 t/m 04/06/2005 20:20 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
gummistok (slagwapen) aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A459978). 

2005074453 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 21:15 t/m 04/06/2005 21:15 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER  / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto 
(binnen handbereik) een schroevedraaier (steekwapen) aangetroffen. 
IN overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (kwitantie A459648). 

2005074532 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 21:25 t/m 04/06/2005 21:25 
BINNENSTAD  I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden 2 messen (een veldmes 
en een knipmes) aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 195 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A459982). 

2005074443 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 21:55 t/m 04/06/2005 21:55 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een stanleymes 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris Iiiverd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A459751). 

2005074511 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 22:00 t/m 04/06/2005 22:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een mes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A459984). 
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2005074521 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

04/06/2005 23:00 t/m 04/06/2005 23:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
vlindermes en een slagwapen (houten stok) aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris illiWwerd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 195 euro. Verdachte deed afstand 
ter vernietiging en betaalde de boete (kwitantie A459988). 

2005074475 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/06/2005 01:00 t/m 05/06/2005 01:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een knipmes (cat.4 onder 
7) aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A459639). 

2005076704 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/06/2005 01:00 t/m 05/06/2005 01:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren  werd in een personenauto een 
slagwapen aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete (zie 
kwitantie A459757). 

10-dec-08 - 3 - 	 11:07:12 
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2005074395 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/06/2005 01:16 t/m 05/06/2005 01:16 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
ploertendoder aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretariswerd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (kwitantie A459992). 

2005076730 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/06/2005 01:41 t/m 05/06/2005 01:41 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een bus traangas 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A459762). 

2005074410 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/06/2005 02:22 t/m 05/06/2005 02:22 
BINNENSTAD  I STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
stuurslot (slagwapen) aantroffen. 
In overleg met de parketsecretaris SW werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
De verdachte deed afstand van het stuurslot en betaalde de boete 
(kwitantie A459761). 

2005076771 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/06/2005 02:30 t/m 05/06/2005 02:30 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden in een personenauto 2 
messen en 2 schroevendraaiers aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris OPIR werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie 459993). 

2005076793 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/06/2005 02:30 t/m 05/06/2005 02:30 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een dashboardkastje 
van een personenauto een schilmesje aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A459760). 
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2005076785 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

05/06/2005 22:30 t/m 05/06/2005 22:30 
BINNENSTAD  I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een handtas 10 gram 
wiet  aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A459640). 

2005136120 I50 PREVENTIE (PROJECT) 

12/10/2005 20:00 t/m 13/10/2005 03:30 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES 1 (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tussen genoemde tijdstippen werd in Maastricht centrum (BE 1) het 
project preventief Fouilleren gedraaid. 

Het project dat verder goed georganiseerd was, had een goed 
resultaat. 

Door de projectleider werd een afzonderlijke mutatie gemaakt waarin 
alle resultaten zijn opgenomen. 

Door de medewerkers van het ROG werd niet als groep gezamelijk 
gewerkt doch in subgroepjes. 

Er werden diverse overtreders bekeurd terzake opiumwet, wapens, geen 
rijbewijs, geen apk, geen verzekering, en geschorst kenteken. 

2005139715 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

12/10/2005 20:05 t/m 12/10/2005 20:05 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren wapenstok aangetroffen. 
Afhandeling via Tobias E 900. 

2005135567 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 20:30 t/m 12/10/2005 20:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op de Maagdend ries kegel 
aangetroffen. In overleg met parketsecretaris Hans 1111.1 transactie 
ad. euro 65 aangeboden en betaald. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete kwitantie A459773. 

2005135567 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

12/10/2005 20:30 t/m 12/10/2005 20:30 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op de Maagdendries kegel 
aangetroffen. In overleg met parketsecretaris Hans 1111111111transactie  
ad. euro 65 aangeboden en betaald. 
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Verdachte deed afstand en betaalde de boete kwitantie A459773. 

2005135571 F40 BEZIT HARD-DRUGS (LAST 1) 

12/10/2005 20:30 t/m 12/10/2005 20:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens preventief fouileren op de Maagdendries verdachte 
gecontroleerd. Bleek in de kofferbak nog diverse hoeveelheden 
verdovende middelen te hebben liggen. 
Had in zijn broekzak twee zakjes, 1 met wiet, een met hash. 
In de kofferbak lagen enkele pedaalemmerzakken met daarin brokken 
hash alsmede wiet. 
In een rugzak zat een heuptas met daarin twee zakjes met vermoedelijk 
cocaine en een brokje hash. Verder nog een envelopje met daarin 
cocaine. 
Na weging: 
23,4 gr, 16,0 gr, 0,5 gr cocaine= 39,9 gram cocaine. 
3,4 gr, 5,0 gr, 3,6 gr wiet=12 gram wiet. 
51,8 gram hash. 
verdomi inbeslaggenomen. 
Verder in de auto aangetroffen twee weegschalen, verpakkingsmateriaal 
alsmede 6120 euro contant. 
Goederen en geld eveneens inbeslaggenomen. Geld in kluis bmo be 1. 
ODV testen gedaan, alles positief (drugs netto gewogen). 
KVI's aangemaakt. 
Verdachte aangehouden. 
Stukken overgedragen aan ivd nacht voor afhandeling via zuz. 
Copie van bevel OV] Janssen bijgevoegd. Moet worden gevoegd bij 
stukken!!! 

F.Niesten: 
13-10-2005: Verdachte gehoord. Bekende de strafbare feiten inclusief 
een gepleegde diefstal van een bedrag van 1500 euro. Dit geldbedrag 
had hij in augustus gestolen vanuit de woning van zijn ouders. Om in 
de woning te komen had hij een valse sleutel gebruikt. Het geld werd 
weggenomen vanonder de matras van het bed op de oudersslaapkamer. 
Hiervan zal afzonderlijk proces-verbaal van bevindingen worden 
opgemaakt en gezonden worden naar Belgie. 

SNELRECHT 
Contact gehad met parketsecretaris1011111114. Betreft geen 
snelrechtzaak. PV dient opgemaakt te worden en ingezonden te worden 
naar justitie. 

Verdachte o.l.v. IVD Tijdink in vrijheid gesteld 13-10 te 12.55 uur. 
Had moeten zijn 12.40 uur. Communicatiestoring in tijdstippen lag bij 
IVD. Een en ander werd kortgesloten met justitie. 
DIT MOET STRAKS WEL VERMELD WORDEN IN HET STAM PV. 

13-10-2005 
Zaak i.o.v. IVD terug naar collega van Loon ter verdere afhandeling. 

2005135578 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 21:00 t/m 12/10/2005 21:00 
BINNEN5TAD /STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren 2 stanleymessen aangetroffen . 
Afhandeling via E 900 Tobias. 
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2005135578 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

12/10/2005 21:00 t/m 12/10/2005 21:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens aktie preventief fouilleren twee stanleymessen in geel en 
zwart etui aangetroffen. Transactie ad. euro 65 werd niet betaald. 

2005135583 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 21:30 t/m 12/10/2005 21:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen binnen 
handbereik. Verdachte was eigenaar,deed GEEN afstand. Afhandeling via 
Tobias E 900. 

2005135589 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 21:35 t/m 12/10/2005 21:35 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op de Maagdendries bruin zakmes 
merk Opinel aangetroffen. Geen transactie betaald. 

2005136391 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 22:00 t/m 12/10/2005 22:00 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
KLEINE GRACHT (BE  MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens actie preventief fouilleren bolletjes pistool aangetroffen 
onder stoel. In overleg met parketsecretaris Hans 
schikkingsvoorstel aangeboden van 130 euro, Verdachte was eigenaar, 
deed afstand en betaalde de boete. Kwitantie nr. A. 459877. 

2005135639 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 22:00 t/m 12/10/2005 22:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen binnen 
handbereik. Verdachte was eigenaar en deed afstand. 
Afgehandeld via Tobias E 900. 

2005136391 F70 BEZIT VUURWAPENS 

12/10/2005 22:00 t/m 12/10/2005 22:00 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
KLEINE GRACHT  (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren bolletjes pistool aangetroffen 
onder stoel. In overleg met parketsecretaris Hans Iligffitim 
schikkingsvoorstel aangeboden van 130 euro, Verdachte was eigenaar, 
deed afstand en betaalde de boete. Kwitantie nr. A. 459877. 

2005135631 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 22:15 t/m 12/10/2005 22:15 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
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Tijdens actie preventief fouilleren 7 gram marihuana aangetroffen. In 
overleg met parketsecretaris Hansi schikkingsvoorstel 
aangeboden. Verdachte was eigenaar, deed afstand en betaalde de boete 
van 100 euro. Kwitantie A 459775. 

2005139715 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 22:30 t/m 12/10/2005 22:30 
BINNENSTAD  I  STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren wapenstok aangetroffen . 
Afhandeling via Tobias E 900. 

10-dec-08 - 4 - 	 11:07:12 
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2005135619 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 22:45 t/m 12/10/2005 22:45 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren op de Maagdendries, zakmes 
aangetroffen. Verdachte deed afstand  . Afhandeling via Tobias E900 

2005138166 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 23:00 t/m 12/10/2005 23:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen binnen 
handbereik. In overleg met parketsecretaris schikkingsvoorstel 
aangeboden. Verdachte was eigenaar, deed GEEN afstand en betaalde de 
boete van 130 Euro. Kwitantie nr. A. 459878. 

2005138166 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

12/10/2005 23:00 t/m 12/10/2005 23:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen binnen 
handbereik. In overleg met parketsecretaris schikkingsvoorstel 
aangeboden. Verdachte was eigenaar, deed GEEN afstand en betaalde de 
boeten van 130 Euro. Kwitantie nr. A. 459878. 

2005139679 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

12/10/2005 23:30 t/m 12/10/2005 23:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren traangas aangetroffen. 
Afhandeling via Tobias E 900. 

2005139679 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

12/10/2005 23:30 t/m 12/10/2005 23:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren, traangas aangetroffen. 
Afhandeling via Tobias E.900 

2005136474 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

13/10/2005 00:08 t/m 13/10/2005 00:08 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren op de Maagdendries werden bij 
verdachte een stanleymes en 3 zakjes wiet aangetroffen. 
In overleg met parketsecretaris Hans! werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 35 euro. Verdachte was eigenaar, 
deed afstand en betaalde de boete (kwitantie A459880). 

2005136474 
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H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

13/10/2005 00:09 t/m 13/10/2005 00:09 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren op de Maagdendries werden bij 
verdachte een stanleymes en 3 zakjes wiet aangetroffen. 
In overleg met parketsecretaris Hans 1.1111 werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 35 euro. Verdachte was eigenaar, 
deed afstand en betaalde de boete (kwitantie A459880). 

2005136474 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

13/10/2005 00:10 t/m 13/10/2005 00:10 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren op de Maagdendries werden bij 
verdachte een stanleymes en 3 zakjes wiet aangetroffen. 
In overleg met parketsecretaris Hans OM werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 35 euro. Verdachte was eigenaar, 
deed afstand en betaalde de boete (kwitantie A459880). 

2005138062 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

13/10/2005 00:10 t/m 13/10/2005 00:10 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren op de Maagdendries 6,9 gram 
hennep aangetroffen. In overleg met parketsecretaris HAMOMIS 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 Euro. Verdachte betaalde de 
boete. Kwitantie nr. A. 459884. 

2005135666 H12 INBESLAGNAME MOTORVOERTUIG 

13/10/2005 00:45 t/m 13/10/2005 00:45 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Kennisgeving van inbeslagname. opgemaakt 

2005135666 D62 VERKEERSOVERTREDING WVW (OVERIGE) 

13/10/2005 00:45 t/m 13/10/2005 01:55 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren in Maastricht werd door ons 
rapporteurs een Opel Kadett cabrio kleur rood met zwart  dak en 
voorzien van het kenteken MUM gecontroleerd. 
In deze auto zaten een drietal personen. Twee jongens waaronder 
betrokkene 	 en een jongedame. 

Bestuurder 	 bleek niet in het bezit te zijn van een 
rijbewijs. Tijdens de controle werd de auto via infodesk 
geverifieerd. Toen bleek dat deze auto niet verzekerd, geen APK en 
het kenteken geschorst was. 
De APK. was vervallen op 15/03/2005 
Het kenteken was geschorst sinds 22/07/2005 

Op een gegeven ogenblik verscheen betrok. moten tonele en bleek 
dat zij de eigenaar van de auto was. omhad haar auto bij de 
vader van, 1601111111111111111111die  als bestuurders optrad, gestalt om deze 
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te laten repareren. Gedurende de tijd dat de auto gerepareerd zou 
worden had de eigenaar de auto bij het RDW. geschorst.  

rist niet en had geen toestemnming aan de zoon van 
ONO gegeven om in haar auto te rijden. 
11111111110. was door de bestuurder 	 gebeld met de mededeling 

dat hij en twee vrienden in haar auto door de politie waren staande 
gehouden bij een cotrole en of zij hen kon komen ophalen. 

Dat de APK. vervallen was wist i niet. 
Gezien vooraanstaande werd de auto inbeslaggenomen. Door Direx 
berging werd de auto getakeld en afgesleept. 

Ten aanzien van bestuurder 	 werden de volgende mini's 
(allen oproepingen) uitgereikt, 
- rijdens zonder rijbewijs 
- Rijden terwijl de APK verlopen is 
- Rijden in een voertuig welke niet verzekerd is 
- Rijden met een voertuig waarvan het kenteken geschorst is 

Van de auto werd een KVI opgemaakt. 
En een geleidelijst voor de Domfijnen (deze werd reeds gefaxt.). 

Door falla werd nog geen aangifte gedaan tegen 	 , dit  
kan mogelijk nog volgen. 

Van de Eigenaar IIMINIkrverd door mij rap. 1896 een uitgebreide 
verklaring opgenomen. 

2005139724 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

13/10/2005 01:17 t/m 13/10/2005 01:17 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren ijzeren staaf en schilmesje 
aangetroffen binnen handbereik. Afhandeling via Tobias E 900. 

2005139724 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

13/10/2005 01:17 t/m 13/10/2005 01:17 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren ijzeren staaf en schilmesje 
aangetroffen binnen handbereik.Afhandeling via Tobias E 900. 

2005135648 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

13/10/2005 01:30 t/m 13/10/2005 01:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren werpmes aangetroffen in 
handschoenenvakje.In overleg met parketsecretaris Han 
schikkingsvoorstel aangeboden van 160 euro. Betrokkene deed afstand 
en betaalde de boete. Kwitantie nr. A. 459887. 

2005135660 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI]ST 2) 

13/10/2005 01:30 t/m 13/10/2005 01:30 
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BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER  
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens actie preventief fouilleren hennep  aangetroffen. In overleg  
met parketsecretaris 	schikkingsvoorstel aangeboden van 100  
Euro. Verdachte was eigenaar, deed afstand en betaalde de boete.  
Kwitantie nr. A 459886.  

2005138203 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

13/10/2005 01:40 t/m 13/10/2005 01:40  
BINNENSTAD  I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER  
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens actie preventief fouilleren ijzeren staaf en vleesmes  
aangetroffen binnen handbereik. In overleg met parketsecretaris  

^schikkingsvoorstel aangeboden van 35 euro. Verdachte was  
eigenaar, deed afstand en betaalde de boete. Kwitantie nr. A 459893.  

2005139699 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN  

13/10/2005 01:45 t/m 13/10/2005 01:45  
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER  
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens actie preventief fouilleren 2 ijzeren staven aangetroffen  
binnen handbereik. Afhandeling via Tobias E 900.  

2005139699 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

13/10/2005 01:45 t/m 13/10/2005 01:45  
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER . 

MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens actie preventief fouilleren 2 ijzeren staven aangetroffen  
binnen handbereik. Afhandeling via Tobias E 900.  

2005137865 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

13/10/2005 02:10 t/m 13/10/2005 02:10  
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER  

MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens actie preventief fouilleren op de Maagdendries, traangas  

aangetroffen binnen handbereik. In overleg met parketsecretaris H.  

11111111111chikkingsvoorstel aangeboden van 270 Euro. Verdachte was  

eigenaar, deed afstand en betaalde de boete. Kwitantie nr. A 459889.  

2005136444 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN  

13/10/2005 02:30 t/m 13/10/2005 02:30  
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER  

MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen. In overleg met  

parketsecretaris11111111111111111 schikkingsvoorstel aangeboden . Verdachte  
was eigenaar, deed afstand en betaalde de boete van 160 euro.  

Kwitantie A 459892.  

- 5 - 	 11:07:12  10-dec-08  
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2005136444 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

13/10/2005 02:30 t/m 13/10/2005 02:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen. In overleg met 
parketsecretaris 	 schikkingsvoorstel aangeboden . Verdachte 
was eigenaar, deed afstand en betaalde de boete van 160 euro. 
Kwitantie A 459892. 

2005153205 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 00:20 t/m 19/11/2005 00:20 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij de verdachte in 
zijn jaszak een klapmes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574635). 

2005153380 330 ALGEMENE MUTATIE 

19/11/2005 21:00 t/m 20/11/2005 05:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Actie preventief fouilleren vanaf de Maagdendries. 
Bikers voor passanten controle, controle straten op de parkeerplaats 
Nutsbedrijven waarbij aanvoer door motorrijders. 

Totaal aantal gecontroleerde voertuigen 83 

Totaal aantal gecontroleerde personen 224 
(waa rvan 48 passanten in de binnenstad). 

Totaal 54 muldertjes geschreven. 

Aangetroffen hash (<5 gram): 33,3 gram 
Aangetroffen hennep (<5 gram): 59,3 gram 
Aangetroffen paddo's 	: 38,8 gram 

Aangetroffen soft-drugs met pv: 43,3 gram. 

Aangetroffen wapens: 

13 steekwapens (waaronder een groot kapmes) 

3 slagwapens 

Totaal geinde boetes 902,70 euro. 

2005153394 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

19/11/2005 21:00 t/m 20/11/2005 05:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens preventief fouilleren een hoeveelheid van 33,3 gram hashish, 
2 joints, 59,3 gram hennep en 38,8 gram paddo's aangetroffen. 
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Alles in verpakkingen onder de 5 gram. 
Afstandsverklaringen ter vernietiging werden opgemaakt. 
Spul afgegeven bij afdeling ibn goederen Maastricht, ter 
vernietiging. 

2005153231 330 ALGEMENE MUTATIE 

19/11/2005 21:00 t/m 20/11/2005 21:00 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 

 PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Op datum en tijdstip vernoemd, briefing BE1 te Maastricht omtrent 
preventief fouilleren op een 3-tal locaties te weten: 

-1 Maagdendries 
-2 Scharnerweg 
-3 Hoofdbureau politie Maastricht 

Diverse wapens van diverse cat. aangetroffen en conform de afspraak 
verbaliserend opgetreden. Bij diverse personen kleine hoeveelheden 
softdrugs aangetroffen voor eigen gebruik. Deze conform de afspraak 
afgehandeld. 

Bekeuringen: 

-Parkeren 	 5 
-Verlichting 	 7 
-Gordel 	 5 
-Geen certificaat 	1 
-legitimatie 	 1 
-le vord. verzekeringsbewijs 1 
- le vord. rijbewijs 	1 
-Wildplassen 	 2 
-Constructie snelheid 	1 
-le vord. kentekenpapieren 1 

2005153252 730 ALGEMENE MUTATIE 

19/11/2005 21:00 t/m 20/11/2005 04:00 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK I VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren in Maastricht West werd de 
garage van het DB ingericht als controlepost. 
Vanaf 19/11 21.00 uur was door OVJ 111•Nmai het bevel afgegeven om 
mensen aan kleding en bagage (ook vrt) te onderzoeken op aanwezigheid 
van evt wapens. 

MANKRACHT POLITIE: 

6x beroeps (BPZ) 
2x motorrijders 
2x vrijwillige politie 
2x ROG 
lx BMO 
lx HOVJ 

Tussen 19/11 21.00 uur en 20/11 te 04.00 uur werden 47 voertuigen 
gecontroleerd, 90 personen aan kleding en bagage gefouilleerd en 
onderzocht. 
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In totaal werden er 11 wapens aangetroffen: 

6 messen 
2 busjes pepperspray/cs-gas 
2 slagwapens 
1 schroevendraaier 

Daarnaast werd en 2 gram herione en ongeveer 30 gram aan 
soft-drugs aangetroffen. In totaal werd er voor bijna 1000 EURO geind 
aan  boetes.  

2 ID 
5 mini's Wet Mulder 

1 persoon werd aangehouden terzake de wet ID. 
Vanuit Rotterdam zal een familielid een geldig legitimatie-bewijs 
komen brengen. 

2005153253 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 21:40 t/m 19/11/2005 21:40 
BUITENWIJK ZUID-WEST  I  VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 THV (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren, voornoemde verdachte 
gecontroleerd. 
In het voertuig van verdachte, werd in het opbergvak van de 
bestuurdersdeur, lx een stanlaymes en lx een schroevendraaier 
aangetroffen. Op de achterbank, achter de bijrijdersstoel werd en 
broodmes aangetroffen. 
Voorwerpen kwam gezien plaats, tijdstip en omstandigheden in 
aanmerking om als wapen te kunnen worden aangemerkt. 
In overleg met gemandateerde parketsecretaris, een transactie 
voorstel gedaan van Euro 195,--. 
Verdachte betaalde de boete contant. 

Parketnr. 505768-05. 
Kwitantienr. 575626 

2005153196 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 22:05 t/m 19/11/2005 22:50 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd onder de zitting van de 
achterbank een mes met een blauw handvat aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574631). 

2005154135 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005.22:15 t/m 19/11/2005 22:15 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
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Aantreffen, tijdens een actie preventief fouilleren werd een 
knipmes in voertuig van verdachte onder de stoel van de bijrijder 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 	 werd aan de 
verdachte een schikkingsvoorstel aangeboden v n 65 euro. 
Verdachte betaalde de boete en deed vrijwillig afstand van het wapen. 

2005153254 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

19/11/2005 22:23 t/m 19/11/2005 22:23 
BUITENWIJK  ZUID-WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Beiden zaten samen met nog twee anderen in een Frans voertuig. Zij 
hadden samen enkele zakjes met weed bij zich met een totaal gewicht 
van 9,5 gram. Hiervan werd door hen afstand gedaan. 

2005153162 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 22:23 t/m 19/11/2005 22:23 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER I  STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
mes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A459895). 

2005153167 I33 CONTROLE WAPENWETGEVING 

19/11/2005 22:30 t/m 19/11/2005 22:30 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-OOST) 

Controle preventief fouilleren Maastricht-Oost, 19/11/2005 
Wegens controle Blue Dream van 23.15 tot 02.45 uur controle 
preventief fouilleren gehouden. 
Deelnemers 18 medewerkers, incl 1 BMO en 1 IVD 

Aantal gecontroleerde personen : 60 

Aantal gecontroleerde voertuigen : 25 
waarvan 16 Nederlandse, 3 Franse, 1 Duitse, 5 Belgische. 

Aanhoudingen 	 3 (2 x Opiumwet, 1 x WWM) 

Boetes 
- 6 x Wet ID  
- 2 x kale band  
- 1 x verlichting 
- 1 x bellen 
- 1 x geen RB 
- 1 x geslotenverklaring 

: 12 

Inbeslaggenomen wapens 
- 7 steekwapens 
- 2 slagwapens 
- 1 traangasspray/pepperspray 

Inbeslaggenomen vedomi 	: totaal 125 gram softdrugs 

: 10 
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Inbeslaggenomen overige goederen : 2 x blauw zwaailicht 

Geïnde boetes 	 : totaal 945 Euro  

Ondanks kort tijdsbestek controle en aantal gecontroleerde voertuigen 
een behoorlijk aantal wapens/boetes. 

ZA 

2005153187 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 22:45 t/m 19/11/2005 22:45 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in het zijvak bij de 
passagiersstoel een knipmes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A459897). 

2005153176F000 OVERTREDING OVERIG (WETBOEK VAN STRAFRECHT) 

19/11/2005 22:46 t/m 19/11/2005 22:46 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren aan het DB, voornoemde persoon 
gecontroleerd. 
Bij de persoon werden een klein hoeveelheid softdrugs aangetroffen. 
Gevraagd naar het legitimatiebwijs, kon de persoon deze niet 
overleggen. Bij controle via de bedrijfsprocessen systemen, bleek 
dat de persoon met de opgegeven gegevens zich vaker bediende van een 
valse naam. Derhalve de persoon opgehouden voor een 
identiteitscontrole. Hij heeft gebeld naar zijn "vrienden". 
Deze waren bereid om met een identiteitsbewijs van de persoon naar 
het DB te Maastricht te komen. 
Ten tijde van het opmaken van deze mutatie, hadden zijn "vrienden" 
zich nog niet gemeld. 
Bij vaststellen van identiteit, gaarne bericht verbalisant. Persoon 
kan dan uiteraard in vrijheid worden gesteld. 

Van de aangetroffen sofdrugs, werd door persoon afstand gedaan. 
Deze gedeponeerd bij IBN. 

Aanvulling van Dijk: 
Gegevens zoals opgegeven door de persoon, zijn de gegevens zoals ze 
door het uiteindelijk getoonde verblijfsdocument staan vermeld. 
Persoon is in vrijheidgesteld. 

2005153223 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 22:50 t/m 19/11/2005 22:50 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de middenconsole van 
de personenauto een mes in etui aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 23,50 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
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(A574636). 

2005154848 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

19/11/2005 23:00 t/m 19/11/2005 23:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd bij de verdachte 2 zakjes 
wiet en 1 doosje met enkele zwa rte paddo 's aangetroffen. 
Door verdachte werd vrijwillig afstand gedaan van het goed. 
Het schikkingsbedrag ad. 100 euro werd door de verdachte middels de 
pisautomaat betaald. (A 459896) 

De softdrugs zullen aan Dhr. Theunissen worden overgedragen ter 
vernietiging. 

2005153212 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

19/11/2005 23:30 t/m 19/11/2005 23:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij de verdachte een 
wieldopsleutel inbeslaggenomen. 

2005153212 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 23:30 t/m 20/11/2005 23:30 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een wieldopsleutel achter 
de bestuurdersstoel aangetroffen. 
Verdachte deed afstand van de wieldopsleutel ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2005153183 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 23:40 t/m 19/11/2005 23:40 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto 
achter de bestuurdersstoel een stuurslot aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 	werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A574632). 

2005153200 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 23:56 t/m 19/11/2005 23:56 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
stanleymes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 111111111111111we rd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A459898). 

10-dec-08 	 - 6 
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2005136444 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

13/10/2005 02:30 t/m 13/10/2005 02:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen. In overleg met 
parketsecretaris 	 schikkingsvoorstel aangeboden . Verdachte 
was eigenaar, deed afstand en betaalde de boete van 160 euro. 
Kwitantie A 459892. 

2005153205 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 00:20 t/m 19/11/2005 00:20 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij de verdachte in 
zijn jaszak een klapmes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574635). 

2005153380 330 ALGEMENE MUTATIE 

19/11/2005 21:00 t/m 20/11/2005 05:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Actie preventief fouilleren vanaf de Maagdendries. 
Bikers voor passanten controle, controle straten op de parkeerplaats 
Nutsbedrijven waarbij aanvoer door motorrijders. 

Totaal aantal gecontroleerde voertuigen 83 

Totaal aantal gecontroleerde personen 224 
(waarvan 48 passanten in de binnenstad). 

Totaal 54 muldertjes geschreven. 

Aangetroffen hash (<5 gram): 33,3 gram 
Aangetroffen hennep (<5 gram): 59,3 gram 
Aangetroffen paddo's : 38,8 gram 

Aangetroffen soft-drugs met pv: 43,3 gram. 

Aangetroffen wapens: 

13 steekwapens (waaronder een groot kapmes) 

3 slagwapens 

Totaal geinde boetes 902,70 euro. 

2005153394 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

19/11/2005 21:00 t/m 20/11/2005 05:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens preventief fouilleren een hoeveelheid van 33,3 gram hashish, 
2 joints, 59,3 gram hennep en 38,8 gram paddo's aangetroffen. 
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Alles in verpakkingen onder de 5 gram. 
Afstandsverklaringen ter vernietiging werden opgemaakt. 
Spul afgegeven bij afdeling ibn goederen Maastricht, ter 
vernietiging. 

2005153231 330 ALGEMENE MUTATIE 

19/11/2005 21:0d t/m 20f11/2005 21:00 
BUITENWIJK ZUID-WEST I  VILLAPARK  I  VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Op datum en tijdstip vernoemd, briefing BE1 te Maastricht omtrent 
preventief fouilleren op een 3-tal locaties te weten: 

-1 Maagdendries 
-2 Scharnerweg 
-3 Hoofdbureau politie Maastricht 

Diverse wapens van diverse cat. aangetroffen en conform de afspraak 
verbaliserend opgetreden. Bij diverse personen kleine hoeveelheden 
softdrugs aangetroffen voor eigen gebruik. Deze conform de afspraak 
afgehandeld. 

Bekeuringen: 

-Parkeren 	 5 
-Verlichting 	 7 
-Gordel 	 5 
-Geen certificaat 	1 
-legitimatie 	 1 
-le vord. verzekeringsbewijs 1 
-le vord. rijbewijs 	1 
-Wildplassen 	 2 
-Constructie snelheid 	1 
-le  vord. kentekenpapieren 1 

2005153252 730 ALGEMENE MUTATIE 

19/11/2005 21:00 t/m 20/11/2005 04:00 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK I VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de actie preventief fouilleren in Maastricht West werd de 
garage van het DB ingericht als con trolepost. 
Vanaf 19/11 21.00 uur was door 	 het bevel afgegeven om 
mensen aan kleding en bagage (ook vrt) te onderzoeken op aanwezigheid 
van evt wapens. 

MANKRACHT POLITIE: 

6x beroeps (BPZ) 
2x motorrijders 
2x vrijwillige politie 
2x ROG 
lx BMO 
lx HOVJ 

Tussen 19/11 21.00 uur en 20/11 te 04.00 uur werden 47 voertuigen 
gecontroleerd, 90 personen aan kleding en bagage gefouilleerd en 
onderzocht. 
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In totaal werden er 11 wapens aangetroffen: 

6 messen 
2 busjes pepperspray/cs-gas 
2 slagwapens 
1 schroevendraaier 

Daarnaast werd en 2 gram herione en ongeveer 30 gram aan 
soft-drugs aangetroffen. In totaal werd er voor bijna 1000 EURO geind 
aan boetes. 

2 ID 
5 mini's Wet Mulder 

1 persoon werd aangehouden terzake de wet ID. 
Vanuit Rotterdam zal een familielid een geldig legitimatie-bewijs 
komen brengen. 

2005153253 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 21:40 t/m 19/11/2005 21:40 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 THV (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren, voornoemde verdachte 
gecontroleerd. 
In het voertuig van verdachte, werd in het opbergvak van de 
bestuurdersdeur, lx een stanlaymes en lx een schroevendraaier 
aangetroffen. Op de achterbank, achter de bijrijdersstoel werd en 
broodmes aangetroffen. 
Voorwerpen kwam gezien plaats, tijdstip en omstandigheden in 
aanmerking om als wapen te kunnen worden aangemerkt. 
In overleg met gemandateerde parketsecretaris, een transactie 
voorstel gedaan van Euro 195,--. 
Verdachte betaalde de boete contant. 

Parketnr. 505768-05. 
Kwitantienr. 575626 

2005153196 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 22:05 t/m 19/11/2005 22:50 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd onder de zitting van de 
achterbank een mes met een blauw handvat aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574631). 

2005154135 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 22:15 t/m 19/11/2005 22:15 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATEN KWARTIER 
MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
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Aantreffen, tijdens een actie preventief fouilleren werd een 
knipmes in voertuig van verdachte onder de stoel van de bijrijder 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 	 werd aan de 
verdachte een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte betaalde de boete en deed vrijwillig afstand van het wapen. 

2005153254 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

19/11/2005 22:23 t/m 19/11/2005 22:23 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Beiden zaten samen met nog twee anderen in een Frans voertuig. Zij 
hadden samen enkele zakjes met weed bij zich met een totaal gewicht 
van 9,5 gram. Hiervan werd door hen afstand gedaan. 

2005153162 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 22:23 t/m 19/11/2005 22:23 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een 
mes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A459895). 

2005153167 I33 CONTROLE WAPENWETGEVING 

19/11/2005 22:30 t/m 19/11/2005 22:30 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-OOST) 

Controle preventief fouilleren Maastricht-Oost, 19/11/2005 
Wegens controle Blue Dream van 23.15 tot 02.45 uur controle 
preventief fouilleren gehouden. 
Deelnemers 18 medewerkers, incl 1 BMO en 1 IVD 

Aantal gecontroleerde personen : 60 

Aantal gecontroleerde voertuigen : 25 
waarvan 16 Nederlandse, 3 Franse, 1 Duitse, 5 Belgische. 

Aanhoudingen 	 3 (2 x Opiumwet, 1 x WWM) 

Boetes 
- 6 x Wet ID  
- 2 x kale band 
- 1 x verlichting 
- 1 x bellen 
- 1 x geen RB 
- 1 x gesiotenverklaring 

: 12 

Inbeslaggenomen wapens 
- 7 steekwapens 
- 2 slagwapens 
- 1 traangasspray/pepperspray 

Inbeslaggenomen vedomi 	: totaal 125 gram softdrugs 

: 10 
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Inbeslaggenomen overige goederen : 2 x blauw zwaailicht 

Geïnde boetes 	 : totaal 945 Euro 

Ondanks kort tijdsbestek controle en aantal gecontroleerde voertuigen 
een behoorlijk aantal wapens/boetes. 

ZA 

2005153187 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 22:45 t/m 19/11/2005 22:45 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in het zijvak bij de 
passagiersstoel een knipmes aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 111111hwerd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A459897). 

2005153176F000 OVERTREDING OVERIG (WETBOEK VAN STRAFRECHT) 

19/11/2005 22:46 t/m 19/11/2005 22:46 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren aan het DB, voornoemde persoon 
gecontroleerd. 
Bij de persoon werden een klein hoeveelheid softdrugs aangetroffen. 
Gevraagd naar het legitimatiebwijs, kon de persoon deze niet 
overleggen. Bij controle via de bedrijfsprocessen systemen, bleek 
dat de persoon met de opgegeven gegevens zich vaker bediende van een 
valse naam. Derhalve de persoon opgehouden voor een 
identiteitscontrole. Hij heeft gebeld naar zijn "vrienden". 
Deze waren bereid om met een identiteitsbewijs van de persoon naar 
het DB te Maastricht te komen. 
Ten tijde van het opmaken van deze mutatie, hadden zijn "vrienden" 
zich nog niet gemeld. 
Bij vaststellen van identiteit, gaarne bericht verbalisant. Persoon 
kan dan uiteraard in vrijheid worden gesteld. 

Van de aangetroffen sofdrugs, werd door persoon afstand gedaan. 
Deze gedeponeerd bij IBN. 

Aanvulling van Dijk: 
Gegevens zoals opgegeven door de persoon, zijn de gegevens zoals ze 
door het uiteindelijk getoonde verblijfsdocument staan vermeld. 
Persoon is in vrijheidgesteld. 

2005153223 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

19/11/2005 22:50 t/m 19/11/2005 22:50 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER  / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de middenconsole van 
de personenauto een mes in etui aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 23,50 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 



^^. 
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(A574636).  

2005154848 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2)  

19/11/2005 23:00 t/m 19/11/2005 23:00  
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER  
MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens de actie preventief fouileren werd bij de verdachte 2 zakjes  
wiet en 1 doosje met enkele zwa rte paddo 's aangetroffen.  
Door verdachte werd vrijwillig afstand gedaan van het goed.  
Het schikkingsbedrag ad. 100 euro werd door de verdachte middels de  
panautomaat betaald. (A 459896)  

De softdrugs zullen aan Dhr. Theunissen worden overgedragen ter  

vernietiging.  

2005153212 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN  

19/11/2005 23:30 t/m 19/11/2005 23:30  
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER  
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT- CENTRUM)  

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij de verdachte een  
wieldopsleutel inbeslaggenomen.  

2005153212 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

19/11/2005 23:30 t/m 20/11/2005 23:30  
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER  
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT- CENTRUM)  

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een wieldopsleutel achter  

de bestuurdersstoel aangetroffen.  
Verdachte deed afstand van de wieldopsleutel ter vernietiging.  
Afhandeling via Tobias (E900).  

2005153183 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

19/11/2005 23:40 t/m 19/11/2005 23:40  
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER  
MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto  
achter de bestuurdersstoel een stuurslot aangetroffen.  
In overleg met de parketsecretaris  M1111111111lërd een  
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro.  
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (A574632).  

2005153200 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

19/11/2005 23:56 t/m 19/11/2005 23:56  
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER  
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto een  
stanleymes aangetroffen.  
In overleg met de parketsecretaris 	werd een  
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro.  
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete  
(A459898).  

10-dec-08 	 - 6 -  
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2005153226 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2005 00:10 t/m 20/11/2005 00:10 
BINNENSTAD  I  STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden in een personenauto 
binnen handbereik een kapmes en een gummiknuppel aangetroffen. 
Wapenstok --> cat. 4 sub 3 
Kapmes --> cat. 4 sub 7 

* Aanvulling 0950, 22/11/2005: 
Gebeld met W. Schwanen, Bijz.Wetten ivm categoriebepaling van het 
kapmes. Wim kwam ook tot de (vreemde) conclusie dat het kapmes 
alleen in te delen is als cat. 4 sub 7 ! 
Wim zou zich hierover nader gaan inlichten of het kapmes niet 
elders in te delen is. 

Na tel. overleg met park.secr.1.111Mkreeg de verdachte een 
transactie ad 195 Euro aangeboden. 
Gebeld met de verdachte en afspraak gemaakt voor vrijdag 2 dec. 

* Aanvulling 0950, 02/12/2005: 
Gebeld met VE nadat deze niet was komen opdagen. VE verklaarde geen 
geld te hebben om de transactie te betalen. Volgens zijn vader kon 
men hem in Belgie toch niks maken ! ! ! 
Na met VE te hebben gesproken werd een nieuwe afspraak gemaakt voor 
vrij 9-12 aan het DB. 

* Aanvulling 0950, 09/12/2005: 
VE verscheen aan het bureau en betaalde de boete ad 195 Euro. 
Kwitantie nr. A574576 uitgeschreven. 
Het geld zal worden overgedragen aan de BMO I. 

* Afhandeling 0950, 09/12/2005: 
De IBN-wapens met kopie KVI en afstandsverklaring zullen worden 
bezorgd bij bijzondere wetten. 

2005154903 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

20/11/2005 00:15 t/m 20/11/2005 00:15 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES 1 (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd bij de verdachte een 
hoeveelheid wiet aangetroffen van in totaal 7,2 gram. 

Door verdachte werd vrijwillig afstand gedaan van het goed. 

Het schikkingsvoorstel ad. 100 euro werd door de verdachte betaald. 
(A 459899 ) 

2005153265 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

20/11/2005 01:35 t/m 20/11/2005 01:35 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Beide personen hadden een zakje weed bij zich waa rvan inhoud minder 
dan 5 gram was. Derhalve werd door hun hiervan vrijwillig afstand 
gedaan. 
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2005154187 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2005 01:45 t/m 20/11/2005 01:45 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 
Tijdens de actie preventief fouileren werd een mes aangetroffen in de 
jaszak van verdachte. 
Verdachte deed vrijwillig afstand van het wapen. 
Het minipv ( E900) zal via tobias worden afgehandeld. 

2005153248 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2005 01:47 t/m 20/11/2005 01:47 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 THV (BE MAASTRICHT-WEST) 
Tijdens actie preventief fouilleren, voornoemde verdachte 
gecontroleerd. 
In het voertuig van verdachte, werd een bus met "Defense gas , S99" 
aangetroffen. 
Voorwerp kwam gezien plaats, tijdstip en omstandigheden in aanmerking 
om als wapen te kunnen worden aangemerkt. 
In overleg met gemandateerde parketsecretaris, een transactie 
voorstel gedaan van Euro 130,--. 
Verdachte betaalde de boete contant. 

Parketnr. 505765-05 
Kwitantienr. 575630 

2005154177 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2005 01:50 t/m 20/11/2005 01:50 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in het dashboardkastje 
een mes aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand van het mes. Dit zal worden 
overgedragen aan de afdeling bijzondere wetten te Heerlen. 
Het minipv ( e900) zal via tobias worden afgehandeld. 

2005154161 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2005 02:25 t/m 20/11/2005 02:25 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij verdachte een zakmes 
aangetroffen in zijn linkerbroekzak. 
Tussen de kleding en het lichaam werden 5 zakjes soft drugs 
aangetroffen. tw. 1 zakje met 2,7 gr. hash, 4 zakjes met in totaal 14 
graam wiet. 

Door de parketsecretaris 	 werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 24,20 euro. 
Dit werd door de verdachte betaald (A 574830). 
Door verdachte werd vrijwillig afstand gedaan van het wapen en de 
vedomi. 

2005153217 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

20/11/2005 02:30 t/m 20/11/2005 02:30 
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BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 14,8 gram hennep bij de 
verdachte aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging van de hennep en betaalde de 
boete (A574828). 

2005154882 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

20/11/2005 02:30 t/m 20/11/2005 02:30 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd bij de verdachte 8,5 gram 
wiet en hash aangetroffen. 

Door de verdachte werd vrijwillig afstand gedaan van het goed. 

Het schikkingsbedrag ad. 100 euro werd door de verdachte betaald. 
(A 574829) 

2005153230 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2005 03:15 t/m 20/11/2005 03:15 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in het dashboardkastje 
een zakmes aangetroffen. 
Het zakmes werd door 2e verbalisant inbeslaggenomen. 

2005153245 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

20/11/2005 03:26 t/m 20/11/2005 03:26 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 THV (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren, voornoemde verdachte 
gecontroleerd. 
In het voertuig van verdachte, werd achter de bestuurdersstoel een op 
een slagwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. 
Voorwerp kwam gezien plaats, tijdstip en omstandigheden in aanmerking 
om als wapen te kunnen worden aangemerkt. 
In overleg met gemandateerde parketsecretaris, een transactie 
voorstel gedaan van Euro 65,--. 
Verdachte betaalde de boete contant. 

Parketnr. 505762-05 
Kwitantienr. 575632 

- 7 - 	 11:07:12 10-dec-08 
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2006011412 I50 PREVENTIE  (PROJECT) 

24/01/2006 18:00 t/m 24/01/2006 22:00 
BINNENSTAD  / CITY / CITY 
MARKT 1 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tussen genoemde tijstippen, in het kader van een plenaire dag van de 
be centrum, met twee wijkteams (City en Noord) een preventief 
fouilleer actie gehouden. 
Lokatie was de Markt, bij het stadhuis. 

In totaal 96 voertuigen gecontroleerd. 
213 personen gecontroleerd die in de auto's zaten. 

Door bikers werden 63 passanten gecontroleerd. 

Opbrengst: 

Betaalde boetes: 1032,50 euro 
wapens: 1 traangas 

1 houten knuppel 
8 messen 
1 ijzeren staaf 

Drugs: 37,6 gram soft-drugs (afstand zonder boete) 
kleine hoeveelheid op heroine gelijkende stof, reageerde echter 
negatief op ODv (waarschijnlijk vermijdingsmiddel). 
14 gram wiet met betaalde boete van 100 euro. 
12,9 gram wiet met betaalde boete van 100 euro. 

Verder werd een Laerdal suction unit aangetroffen waarschijnlijk uit 
een ambulance weggenomen. Verder onderzoek negatief. Is afstand van 
gedaan dus ter vernietiging aangeboden. 

Wapens op 1-2-2006 aangeboden bij B.W. 
Drugs en suction unit op 2-2-2006 aangeboden bij IBN goederen. 

2006011317 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

24/01/2006 18:45 t/m 24/01/2006 18:45 
BINNENSTAD  / CITY / CITY 
MARKT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren op de Markt te Maastricht, mes 
aangetroffen. In overleg met parketsecretaris 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. De verdachte deed afstand 

2006011317 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

24/01/2006 18:45 t/m 24/01/2006 18:45 
BINNENSTAD / CITY / CITY 
MARKT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren op de Markt te Maastricht, mes 
aangetroffen. In overleg met parketsecretaris 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. De verdachte deed afstand 
en betaalde de boete! Kwitantienr. A. 574801. 

2006011349 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

24/01/2006 18:55 t/m 24/01/2006 19:07 
BINNENSTAD / CITY / CITY 
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MARKT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd in de middenconsole 
van een personenauto, merk Opel Astra, gekentekend 1111111111111111een busje 
traangas aangetroffen. Achter in het koffer van de personenauto 
bevond zich een koffer met beademingsapparatuur. 
Verdachte werd om 18:55 uur aangehouden. 
Voorgeleiding om 19:00 uur, HovJ P. Huinen. 
Heenzending 19:10 uur (HovJ. P. Huinen.) 
Afhandeling snelrecht (parketsecretaris 	). 

*aanvulling d.d. 1-2-2006* 
Telefonisch onderzoek naar herkomst suctie apparaat. 
Was een afgeschreven leermiddel. Men vond het wel vreemd dat dit in 
particuliere handen terecht was gekomen. 
Afstand is gedaan, wordt aangeboden bij afdeling ibn goederen ter 
vernietiging. 
KVI opgemaakt, wapen gedeponeerd bij B.W. 
Zaak via snelrecht aangeboden. 

2006013780 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

24/01/2006 19:00 t/m  24/01/2006 19:00 
BINNENSTAD  I  CITY / CITY 
MARKT 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in het console van een 
personenauto een knipmes aangetroffen.Tevens bevond zich in het 
geopende dashboardkastje een stanleymes. 
In overleg met de terplaatse aanwezige parketsecretaris 111111111b werd 
een schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574803). 

2006013879 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

24/01/2006 19:20 t/m  24/01/2006 19:20 
BINNENSTAD / CITY / CITY 
MARKT 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de broekzak van de 
verdachte een klein zakmes en een schilmes aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter  vernietiging.  
AFhandeling via Tobias (E900). 

2006013807 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

24/01/2006 20:00 t/m 24/01/2006 20:00 
BINNENSTAD / CITY / CITY 
MARKT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd onder de bestuurdersstoel 
van een personenauto een honkbalknuppel aangetroffen. 
Het handvat van de honkbalknuppel stak zichtbaar onder de stoel uit. 
Na overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete (574805). 

2006011369 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

24/01/2006 20:35 t/m 24/01/2006 20:35 
BINNENSTAD  / CITY / CITY 
MARKT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
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Tijdens de actie preventief fouilleren 14 gram hennep aangetroffen. 
In overleg met parketsecretaris gams schikkingsvoorstel 
aangeboden van 100 Euro. Verdachte deed afstand en betaalde de boete. 
Kwita ntien r. A 574807. 

2006011369 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

24/01/2006 20:35 t/m 24/01/2006 20:35 
BINNENSTAD / CITY / C1TY 
MARKT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren op de Markt 14 gram hennep 
aangetroffen. In overleg  met parketsecretaris 
schikkingsvoorstel aangetroffen van 100 Euro. Verdachte deed afstand 
en betaalde de boete . Kwitantie nr. A. 574807. 

2006013791 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

24/01/2006 21:00 t/m 24/01/2006 21:00 
BINNENSTAD  I CITY / CITY 
MARKT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij de verdachte 12,9 
gram softdrugs aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris 111110110nrerd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574806). 

2006013870 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

24/01/2006 21:00 t/m 24/01/2006 21:00 
BINNENSTAD / CITY / CITY 
MARKT 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een jas, die lag op de 
achterbank van de personenauto, een zilverkleurg klapmes, merk 
Herbertz, aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006013857 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

24/01/2006 21:25 t/m 24/01/2006 21:25 
BINNENSTAD / CITY / CITY 
MARKT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd in de kofferbak van de 
personenauto gekentekend moeen keukenmes (art.4 lid 7), merk 
Nikkei, aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006013799 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

24/01/2006 21:30 t/m 24/01/2006 21:30 
BINNENSTAD  / CITY /CITY 
MARKT (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd op de bijrijdersstoel van 
een personenauto een ijzeren staaf (slagwapen) aangetro ffen. 
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In overleg met de terplaatse aanwezige parketsecretaris werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574809). 

2006013768 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

24/01/2006 21:30 t/m 24/01/2006 21:30 
BINNENSTAD / CITY / CITY 
MARKT 1,0000 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in het opbergvak van een 
personenauto, binnen handbereik, een mes (categorie 4 lid 7) 
aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris, 	werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574808). 

2006021953 150 PREVENTIE (PROJECT) 

14/02/2006 16:00 t/m 14/02/2006 23:30 
BINNENSTAD  I JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens genoemde uren een preventief fouilleer actie gehouden op de 
Hubertuslaan. Actie was deze keer in het kader van de wijkteamdag 
team zuid-west. 
Controle werd uitgevoerd door ongeveer 45 politiemensen. 
In totaal aangetroffen: 

wapens: 

1 ploeretendoder 
3 slagwapens 
4 steekwapens 
1 hagelpatroon 

49 gram heroine (zonder eigenaar, lag op de weg nabij de 
controleplaats) 

80 gram soft-drugs (afstand van gedaan, geen boete) 

33,8 gram hennep en 4 doosjes paddo's (totaal 200 euro boete) 

In totaal 780 euro cash aan boets geind. 

5 personen aangetroffen die gesignaleerd stonden (werden 
aangehouden) 

1 persoon werd aangehouden in het bezit van een schilmes. Werd door 
de patrouille herkend als zijnde een winkeldief eerder vandaag. Werd 
hiervoor buiten heterdaad ook aangehouden. Zaak loopt. 

Totaal aantal gecontroleerde auto's: 
186 

Totaal aantal gecontroleerde inzittenden: 
374 

Totaal aantal gecontroleerde passanten door bikers: 
41 
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Totaal aantal uitgeschreven bonnen terzake verkeersovertredingen: 
33 

2006023235 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

14/02/2006 17:50 t/m 14/02/2006 17:50 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden 2 schroevendraaiers 
inbeslaggenomen. 

2006023235 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

14/02/2006 17:50 t/m 14/02/2006 17:50 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden in de jaszak van de 
verdachte 2 schroevendraaiers aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006022085 310 AANDACHTSVESTIGING 

14/02/2006 19:00 t/m 14/02/2006 19:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren werd door motorrijder genoemde 
p.a. binnengebracht. De 4 inzittenden waren erg zenuwachtig tijdens 
controle. Allen gaven desgevraagd een kleine hoeveelheid wiet af, wat 
zij uit hun onderbroek  haalden!!  
Naar eigen zeggen hadden zij verder geen vedomi meer bij zich. 
In de kofferbak van p.a. werden verscheidene vedomi-gerelateerde 
goederen aangetroffen. Onder andere een kleine weegschaal, en 
meerdere geprepareerde colablikjes, echter zonder vedomi. 
Geen sf feiten waargenomen. Derhalve p.a. laten vervolgen. 
Genoemde p.a. werd binnengebracht vanaf de pietersstraat, en reed ook 
weer weg in die richting. Enkele ogenblikken na het wegrijden werden 
op het wegdek meerdere zakje op heroine gelijkende stof (ong. 49 
Gram) gevonden. Ons vermoeden is dat dit afkomstig was van voornoemde 
p.a. 
Door motorrijders werd in de omgeving nog gezocht naar p.a. echter 
niet meer aangetroffen. 

Via meldkamer kentekenbevraging gedaan. P.a. staat op naam van 
WNW Ibrahim geboren  11111.1980. Verder zaten in het voertuigen 2 

broers met de achternaam _beiden voorletter U, geboortedatum ed 
onbekend. 
Aandachtsvestiging uit laten gaan naar alle pa trouilles op straat 
alsmede de duitse collegae. 

2006023172 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

14/02/2006 19:00 t/m 14/02/2006 19:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een poot van een barkruk 
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inbeslaggenomen. 

2006023276 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

14/02/2006 19:00 t/m 14/02/2006 19:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd achter de zitting van de 
bestuurdersstoel een wielmoersleutel aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

10-dec-08 - 1 - 	 10:50:13 
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2006023172 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

14/02/2006 19:00 t/m 14/02/2006 19:00 
BINNENSTAD  I JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie Preventief fouilleren werd in een personenauto naast 
de bestuurdersstoel een poot van een barkruk aangetroffen. 
Verdachte onde rtekende een afstandsverklaring. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006023276 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

14/02/2006 19:05 t/m 14/02/2006 19:05 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd achter de zitting van de 
bestuurdersstoel een wielmoersleutel aange troffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006023301 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

14/02/2006 19:05 t/m 14/02/2006 19:05 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd door de verdachte aan ons 
overhandigd: 4 doosjes paddo's, 6 zakjes wiet en 1 zakje hash (33,8 
gram). 
In overleg met de parketsecretaris werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 200 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie 574818). 

2006021884 162 AFHANDELING WET MULDER ZAAK 

14/02/2006 19:30 t/m 14/02/2006 19:30 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens preventief fouilleren betr.gecontroleerd. Bleek dat betr. OH 
signaleringen open had staan. Betr. meegenomen naar bureau voor de 
afhandeling. Op bureau bleken de OH's enkel buiten gebruik stellingen 
te zijn. Betr. heengezonden omstreeks 20:00 u. 

ZA 

2006021891 323 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON 

14/02/2006 19:45 t/m 14/02/2006 19:45 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Bij pref.fouil. betr. gecontroleerd. Bleek 1 OH van 55 euro open te 
hebben staan. Deze werd voldaan. 
Afsignalering naar 6996 gefaxed. 
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2006023267 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

14/02/2006 21:16 t/m 14/02/2006 21:16 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT  HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de rechter jaszak bij 
een verdachte een schilmes aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006023267 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

14/02/2006 21:17 t/m 14/02/2006 21:17 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de rechter jaszak bij 
een verdachte een schilmes aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900) 

2006021911 323 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON 

14/02/2006 21:20 t/m 14/02/2006 21:20 
BUITENWIJK ZUID-WEST  I  VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens preventief fouilleren werd Voncken gecontroleerd. Bleek een 
betip te hebben open staan. Bij deze afgesignaleerd. 

2006023211 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

14/02/2006 21:50 t/m 14/02/2006 21:50 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden 1 mes en 1 stok 
inbeslaggenomen. 

2006023211 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

14/02/2006 21:50 t/m 14/02/2006 21:50 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd voor in de auto bij de 
bestuurdersstoel een keukenmes en een stok aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006023184 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

14/02/2006 22:05 t/m 14/02/2006 22:05 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd onder de 
bestuurderszitplaats van een personenauto een ploe rtendoder 
(categorie 1 wapen) aangetroffen. 
In overleg met de parketsecretaris werd een schikkingsvoorstel 
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aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie 574820). 

2006023395 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

14/02/2006 22:10 t/m 14/02/2006 22:10 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de middenconsole van 
een personenauto ter hoogte van de schakelpook een hagelpatroon 
aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling snelrecht. 

3403 12/06 
Ivm telefoontje van A. v/d Horst en mailtje van H. v/d Aa met de 
vraag waar het PV blijft dit eens uitgezocht. Stukken lagen bij BMO 
11. Deze opgevraagd. Bleek dat de zaak op 13 juni voorkwam. Gebeld 
mets. 	 (snelrecht). Zaak was al ingetrokken voor de 
zitting. Wel moest nog PV opgemaakt worden en ingezonden worden. 
Verdachte ontvangt dan nieuwe dagvaarding. 
Afhandeling zou, volgens gemaakte afspraken, door Maastricht moeten 
gebeuren. Ook omdat deze zaak werd opgedaan t.t van detachering 
verbalisant bij ROG. 

Zaak doorgestuurd naar coil. P. van Loon. 
A. v/d Horst, H. v/d Aa en teamchef F. Strijbos in kennis gesteld. 

2006023395 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

14/02/2006 22:15 t/m 14/02/2006 22:15 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een hagelpatroon 
inbeslaggenomen. 

2006021938 I50 PREVENTIE (PROJECT) 

14/02/2006 22:20 t/m 14/02/2006 22:20 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Op 14-02-06 was het ROG ter ondersteuning ingezet bij projekt 11  
prey. 
De lokatie was op de Sint Hubertusweg te Maastricht. 
Team was compleet, Rob inzet als motorrijder rest in de fuik. 

Mini's 

lx voorhanden wapen cat 4 (poot van een barkruk) 
2x niet kunnen tonen rijbewijs eerste vordering 
lx rijbewijs voldeed niet aan de eisen. 
lx niet aanwezig hulpkoppeling aanhangwagen. 
lx verlichting 
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2006020083 R109 VERVOLG BUURTGERICHT 

14/02/2006 23:00 t/m 14/02/2006 23:00 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
PARALLELWEG 54,0000 (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Gecontroleerd tijdens preventief fouilleren: 
INOWINOW. 11111011111111114 11.1mk 

1.111111.1110 tevens aangehouden tz WWM, OH en OAV. 

Bekeurd tz hangen in portieken: 

2006032552 R101 PROJECT BINNENSTAD 

08/03/2006 15:00 t/m 08/03/2006 23:00 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSSTRAAT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Deelgenomen aan grootscheeps opgezette preventieve fouilering te 
Maastricht. 

Tijdens actie werd door ROG het volgende aangetroffen: 

9 x Opiumwet softdrugs (al dan niet meer of minder dan 5 gram) 
1 x Opiumwet harddrugs --> 22 gr cocaine 

--> 16 gr heroine 
--> 4 gr amfetamine 
--> tevens  11 euro ibn 

1 x Opiumwet harddrugs 4 gr methadon 
4 x OH vonnis geind (dauwel vervangende  straf) 
5 x WWM messen/honkbalknuppel/boksbeugel 
1 x Vreemdelingenwet 
2 x mini 12 fietsen zonder verlichting. 

Goede briefing. Goede logistieke verzorging. Goede begeleiding door 
BE 11WIJK 

2006032562 I50 PREVENTIE  (PROJECT) 

08/03/2006 16:00 t/m 08/03/2006 23:00 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
ALEXANDER BATTALAAN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Preventief fouilleer actie gehouden in wijk City. 
Gecontroleerd op de Alexander Battalaan (beide zijden) en 
Stationsstraat. 
Na de lunch, omstreeks 19:00 uur, binnen in het station gaan 
controleren. 

In totaal gecontroleerd op de Battalaan: 

49 personenauto's, 
64 inzittenden. 
35 passanten. 

In het station gecontroleerd: 

536 passanten. 

Opbrengsten: 
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13 messen 
2 traangasbusjes 
1 boksbeugel 
1 honkbalknuppel 

1045 euro boete geind. 

1 maal 8 gram hennep (boete betaald) 
1 maal 9 gram hennep (boete betaald) 
33 gram hennep (losse  afstandverklaringen in hoeveelheden van minder 
dan 5 gram) 
0,5 gram cocaine 
6 methadonpillen 
6 gram heroine 

2 personen werden inverzekering gesteld  terzake bezit hard-drugs, 22 
gram cocaine en 4 gram amfetamine. Het geld wat zij bij zich hadden 
werd inbeslaggenomen (ongeveer 1200 euro). 

5 personen werden aangehouden terzake openstaande boetes. 2 hiervan 
zitten hun open staande dagen hechtenis nog uit. 

Tijdens de actie werden opnames gemaakt voor L1. 

2006032682 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI)ST 2) 

08/03/2006 17:45 t/m 08/03/2006 17:45 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
ALEXANDER BATTALAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 
Tijdens de actie preventief fouilleren werd door de eigenaar van de 
personenauto uit het dashboardkastje een zakje weed (9 gram) gehaald 
en aan 2e verbalisant overhandigd. 
In overleg met de HovJ F. Wijmenga (gemandateerd door de OvJ) werd 
aan de verdachte een schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vern ietiging en betaalde de boete 
(A574844). 

2006032696 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/03/2006 17:50 t/m 08/03/2006 17:50 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
ALEXANDER BATTALAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 
Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de achterbak van een 
bedrijfsbus een honkbalknuppel (slagwapen) aange troffen. 
In overleg met de HovJ F.Wijmenga werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias. 

2006032752 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/03/2006 18:10 t/m 08/03/2006 18:10 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
ALEXANDER BATTALAAN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 
Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de binnenzak van een 
jas een mes aangetroffen. 
In overleg met de HovJ F. Wijmenga (gemandateerd door OvJ) werd aan 
de verdachte een schikkingsvoorstel gedaan van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via tobias (E900). 
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2006032506 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/03/2006 18:13 t/m 08/03/2006 18:13 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de broekzak bij de 
verdachte een vouwmes aangetroffen. 
In overleg met de HovJ F. Wijmenga werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006032482 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/03/2006 19:25 t/m 08/03/2006 19:25 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
ALEXANDER BATTALAAN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd in het linkerportiervak 
van de personenauto een blauw zakmes aangetroffen. 
In overleg met de gemandateerde Hulpofficier van Justitie F. 
Wijmega werd aan verdachte een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie 574845). 

2006032487 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/03/2006 19:55 t/m 08/03/2006 19:55 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de jaszak van de 
verdachte een busje traangas aangetroffen. 
In overleg met de gemandateerde HovJ F. Wijmenga werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574846). 

2006032496 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/03/2006 20:30 t/m 08/03/2006 20:30 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd in de jaszak van de 
verdachte een mes met een rood lemmet aangetroffen. 
In overleg met de gemandateerde Hulpofficier van Justitie F. Wijmenga 
werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte wilde de boete niet betalen. 
Afhandelen via tobias (E900). 

2006032722 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/03/2006 21:00 t/m 08/03/2006 21:00 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij de verdachte een 
boksbeugel aangetroffen. 
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In overleg met de HovJ F. Wijmenga (gemandateerd door de OvJ) werd 
een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574847). 

2006032518 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/03/2006 21:20 t/m 08/03/2006 21:20 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd in de jaszak van de 
verdachte een zakmes aangetroffen. 
Na overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574848). 

2006032538 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/03/2006 21:25 t/m 08/03/2006 21:25 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de rechter broekzak 
van de politie een klapmes aangetroffen. 
In overleg met de HovJ F. Wijmenga werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias. 

2006032545 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/03/2006 21:45 t/m 08/03/2006 21:45 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de bagagetas van de 
verdachte een busje traangas aangetroffen. 
In overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 130 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574850). 

2006032674 E40 AFHANDELING OVERIGE MELDINGEN 

08/03/2006 22:00 t/m 08/03/2006 22:00 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de broekzak van de 
verdachte 8 gram marihuana aangetroffen. 
In overleg met de terplaatse aanwezige HovJ F. Wijmenga (gemandateerd 
door de OvJ) werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A574849). 

2006032549 710 AANDACHTSVESTIGING 

08/03/2006 22:54 t/m 08/03/2006 22:54 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
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Tijdens preventief fouilleren werd de betrokkene gecontroleerd. 
Betrokkene kwam vanaf de Meerssenerweg en liep in de richting van de 
Stationsstraat. In de Passerel werd de betrokene gecontroleerd. De 
betrokkene had in zijn ljnker binnenzak een baco, 2 schroevedraaiers 
en een lineaal. 
De verdachte werd een oproeping uitgereikt terzake het bij zich 
hebben van inbrekerswerktuig. 
Vermoedelijk hebben wij hier te maken met een "nieuwe" autoinbreker. 
Een persoon om in de gaten te houden. 

2006032558 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

08/03/2006 22:54 t/m 08/03/2006 22:54 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

kvi opgemaakt. 

2006032558 F001 OVERTREDING OVERIG 

08/03/2006 22:54 t/m 08/03/2006 22:54 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens preventief bleek dat de betrokkene inbrekerswertuig bij zich 
had. Terzake oproeping uitgeschreven. De betrokkene deed afstand van 
de inbeslag genomen goederen. 

2006036316 I50 PREVENTIE (PROJECT) 

16/03/2006 15:00 t/m 16/03/2006 23:00 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-00ST)  

Preventief fouilleren actie gehouden in Maastricht-Oost, wijkteam 1 
ism. ROG, PAT, VP, FEB. 
Gecontroleerd in directe omgeving Scharnerweg en in de wijk WW. 

In totaal gecontroleerd: 

Op controlelokatie: 

* 75 personenauto's 
* 4 bromfietsen 
* 108 personen 

In de wijk door de bikers: 

* 25 voertuigen 
* 35 personen 

Resultaten: 

* 1 pepperspray 
* 6 slagwapens (knuppels/stuursloten) 
* 3 messen 
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* 1 ploertendoder 

* 1205 Euro aan boets geïnd  

* 12 gram softdrugs (losse afstandsverklaringen, hoeveelheden 
minder dan 5 gram) 

* 202 gram heroïnes  I  

* 1 persoon werd in verzekering gesteld terzake bezit 202 gram 
harddrugs. 

* 2 personen werden aangehouden terzake openstaande boetes. 
1 hiervan zit zijn nog openstaande dagen hechtenis uit. 

* 1 bromfiets werd inbeslaggenomen wegens vals framenummer. 

In totaal uitgeschreven boetes: 

snelheid 	 1 x 
voorrang 	 2 x 
verkeerd gebruik rijbaan 1 x 
geslotenverkiaring 	2 x 
onnodig claxonneren 	1 x 
helm 	 2 x 
afval dumpen 	1 x 
geen rijbewijs 	2 x 
parkeren 	 1 x 
gordel 	 8 x 
verlichting 	26 x 
niet handsfree bellen 	2 x 
verzekering 	2 x 
legitimatie 	1 x 
kale banden 	3 x 
trekhaak voor kt.plaat 1 x 
kentekenbewijs 	1 x 

Totaal boetes 	57 x 

Tijdens de actie werden foto's gemaakt door 112-Limburg en 
112-Maastricht. 

ZA  

2006036197 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/03/2006 17:10 t/m 16/03/2006 17:10 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij verdachte een 
stilettomes aangetroffen. In overleg met de HovJ p. Hoop een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80,00 Euro. Verdachte deed afstand 
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ter vernietiging en betaalde de boete. (A576351) 

2006036231 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/03/2006 18:50 t/m 16/03/2006 18:50 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 104,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd de door de verdachte 
meegenomen bagage onderzocht. Hierbij werd een dopsleutel, een 
ploertendoder, een flesje pepperspray en een ijzeren staaf 
aangetroffen. In overleg met de HovJ P.Hoop werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 485,00 Euro. De verdachte deed 
afstand ter vernietiging en betaalde de boete. (A576353) 

2006036277 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/03/2006 19:02 t/m 16/03/2006 19:02 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in het door de verdachte 
gebruikte voertuig aangetroffen een honkbalknuppel en een opvouwbaar 
mes. In overleg met de ter plaatse aanwezige HovJ P.Hoop werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 160,00 Euro. Verdachte deed afstand 
ter vernietiging en betaalde de boete. (A576356) 

Van het aangetroffen zakje hennep 3.6 gram bruto werd eveneens 
vrijwillig afstand van gedaan. 

2006036280 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/03/2006 20:55 t/m 16/03/2006 20:55 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren werd bij onderzoek aan het door 
de verdachte gebruikte voertuig een keukenmes aangetroffen. in 
overleg met de ter plaatse aanwezige HovJ P.Hoop werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80,00 Euro. Verdachte deed afstand 
ter vernietiging en betaalde de boete. (A576357) 

2006036335 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/03/2006 23:51 t/m 16/03/2006 23:51 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-OOST 

Bij de verdachte werd een stuurslot binnen handbereik in de auto 
aangetroffen aan bijrijderszijde. 
De verdachte was niet in de mogelijkheid om direct te 
betalen. Door de collega R Wijenberg (2413) werd een E900 
uitgeschreven met een bedrag van 80 euro. Transactievoorstel werd 
gedaan door ivd P Hoop. 

Via i3s A. Dincer een telefoontje gekregen van een zekere 
(043-4081229). Deze zou de baas zijn van 
Herm teruggebeld op 17/3/06 te 17.45 uur. 
Hij had het verhaal  vanillin gehoord en was het er niet mee eens 
dat UMW een pv kreeg en dat het stuurslot inbeslaggenomen was. 
Hij had op hoge poten justitie gebeld en wilde er het fijne van 
weten, of een stuurslot een wapen was. 
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Hem getracht uit te leggen dat een stuurslot in deze omstandigheden 
tijdens een actie prey. fouilleren als een wapen gezien wordt. 
Hij vond dit onterecht. Hem verwezen naar justitie11110 als hij 
verder uitleg wilde krijgen. 
Hij zei dat  11111111ghet liet voorkomen. 
Wordt vervolgd?? 

12/06/2006 Rob: 
Opdracht gekregen om het wapen terug te geven aan de betrokkene 

Man i.o.v. MM. Wapen op 12/06/2006 terug gegeven aan de 
eigenaar. HEm laten tekenen voor ontvangst. Stukken in bakje BMO 
gestopt voor archief. 

2006049769 H30 AANTREFFEN SIGNALEERBAAR VOERTUIG 

07/04/2006 08:00 t/m 08/04/2006 02:00 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren, voe rtuig leten afslepen door van 
Dongen. 
Reden van het in beslagnemen is dat het voertuig niet verzekerd was 
kale banden had en de uitlaat kapot was. 

De bestuurder van het voertuiug zou in eerste instantie zijn voertuig 
zelf laten afslepen. 
Met hem de afspraak gemaakt dat het voertuig voor 23:30 uur 
afgesleept moest zijn daar wij anders voor berging zouden zorg dragen 
op kosten van de eigenaar. 
Bestuurder ging hiermee accoord. 

Aanvulling 3066 
Op donderdag 13 april contact gehad met berger van Dongen, bleek dat 
het voertuig nog niet door de eigenaar was opgehaald. 
Zal de eigenaar daa r geen telefoonnummer van hem bekend is, in kennis 
stellen doormiddel van een brief. 
Komt de bestuurder van het voertuig aan het bureau Molensingel en wil 
zijn auto afhalen, hem verwezen naar van dongen voor het afhalen van 
zijn voertuig. 

2006047245 330 ALGEMENE MUTATIE 

07/04/2006 18:00 t/m 08/04/2006 01:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

07/04/2006 team 2 ROG 11PREV 

Tijdens actie preventief fouilleren aan de Maagdendries de volgende 
reslutaten en werkzaamheden door team 2 ROG: 

briefing om 18:00 uur door projectleider Patrick van Loon (City 
Maastricht) Er werd helder uitgelegd middels een pp-presentatie wat 
de werkwijze en juridische inkadering van het project was 
(bevoegdheden en doel van de actie) 

-Voor de aangetroffen vedomi en wapens werden 15 concept-pv's 
ingevuld 

-Er werden 16 afstandverklaringen opgemaakt 
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-In totaal werden er 6 mini-pv's opgemaakt voor verschillende  
verkeersovertredingen 	 ^TM  

De resultaten van de actie waren volgens de projectleider zeer  

positief en hier zouden wij nog een mailtje van ontvangen....  

10-dec-08  - 3 - 	 10:50:13  
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2006047260 730 ALGEMENE MUTATIE 

07/04/2006 18:00 t/m 08/04/2006 02:00 
BUITENWOK OOST I SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Preventief fouilleer actie gehouden  in  Maastricht-Oost, ism VP en 
gemeentelijk blauw. Betrof een distictelijke controle. 
Gecontroleerd in de directe omgeving Scharnerweg en in de wijk 
Wittevrouwenveld. 

In totaal op de lokatie Scharnerweg (KMAR brigade) gecontroleerd: 

* 40 personenauto's 
* 1 bromfiets 
* 84 personen 

In de wijk door de bikers gecontroleerd: 

* 13 personenauto's 
* 20 inzittenden 
* 40 passanten 

Resultaten: 

* 1 hamer 
* 3 opvouwbare messen 
* 1 stanleymes 
* 1 wapenstok 
* 1 dopsleutel 
* 1 klapmes 
* 1 honkbalknuppel 
* 1 busje CS gas 
* 1 boksbeugel 

Geinde boets 

* Voor 1535,75 werd contant aan boetes geind 

Aangetroffen soft drugs 

* 68 gram hennep 
* 7 gram hasjles 
* 3 joints 

Aanhoudingen: 

* 1 aanhouding ter zake OH vonnis 90 dagen. Werd ingesloten 
* 1 aanhouding ter zake OH vonnis 14 dagen. Werd ingesloten 

Betekenis vonnis: 
* 1 vonnis betekend 

In totaal werd uitgeschreven aan boetes: 

Verlichting fietsen 	8 X 
Niet dragen autogordel 	8 X 
Dumpen van afval 	 1X 
Niet voeren gele vlakken bromfiets lx 
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Loszittende accu 	 2X 
Geen buitenspiegel op personenauto lX 
Kale banden 	 2X 
Niet verzekerde personenauto 	2X 
Uitlaat stuk 	 1X 
Niet stoppen voor rood licht 	3X 
Niet verlenen van voorrang 	1X 
Rijden zonder kentekenplaten 	1X 
Voeren van mistlampen 	2X 

Totaal: 	 33 stuks 

12/04/2006 Rob: 
Alle wapens en alle stukken nagekeken. Zullen op 13/04/2006 naar 
Heerlen worden gebracht. Vedomi zal ter vernietiging aan HB 
Maastricht worden aangeboden. 

2006047261 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

07/04/2006 18:00 t/m 08/04/2006 00:30 
BUITENWOK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST 

Tijdens actie preventief fouilleren werd bij 	_ , _ _ _ 1,5 gram 
mariuhana aangetroffen.Vrijwillig afstand gedaan door betrokkene. 
Ter vernietiging aangeboden. 

2006047287 330 ALGEMENE MUTATIE 

07/04/2006 18:00 t/m 08/04/2006 01:00 
BUITENWOK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de actie Preventief fouilleren werd door BE Maastricht West 
een statische controlepost ingericht op de Bosscherweg. 

Sinds 1 januari behoren onder andere de invalswegen in Maastricht 
West tot het Veiligheidsrisicogebied. 

Deze actie werd uitgevoerd door collega's van: 

Basispolitiezorg 
Vrijwillige politie 
Districtelijke Ondersteuningsgroep 
Collega's van de BMO 
Geleiders van VEDOMI/Explosievenhonden 
Stadstoezicht 

Aanvoer van passanten/voertuigen werd verzorgd door 4 motorrijders. 
Aanbod kwam vanaf de Bosscherweg alsmede de ring afslag 
Noorderbrug rijrichting Smeermaas. 

RESULTAAT: 

TOTAAL AANTAL AANGETROFFEN WAPENS : 16 WAPENS (1 AANHOUDING) 

2x 	Traangas 
9x 	Messen 
lx 	Honkbalknuppel 
2x 	Slagwapen 



Rapportviewer -Prototype incidentoverzicht per BE en Projectcode 	 pagina 3 van 7 

2x 	Steekwapen 

4 AANHOUDINGEN IVM SIGNALERINGEN/OPENSTAANDE VORDERINGEN 

TOTAALBEDRAG VAN GEINDE BOETES  : 5200 EURO'S 

18 MINI-PV'S TERZAKE VERSCHILLENDE VERKEERSOVERTREDINGEN. 

(SCHERP UITSTEKENDE DELEN /KALE BANDEN/A-SOCIAAL VERKEERSGEDRAG) 

Verder werd in totaal 50 gram Softdrugs inbeslaggenomen. 

Hierbij 

2006047288 150 PREVENTIE  (PRWECT) 

07/04/2006 18:00 t/m 08/04/2006 02:00 
BINNENSTAD  I STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tussen genoemde uren prevnteif gefouilleerd op de Maagdendries. 
Gelijktijdig werd er gecontroleerd op de Bóscherweg (Loek'Peters) en 
op de Scharnerweg (Rob Peters). 

Resultaten Maagdendries: 

Gecontroleerde personenauto's: 84 

Gecontroleerde bromfietsen: 3 

Gecontroleerde in(op)zittenden:  156 

Door bikers gefouilleerd: 53 personen 
Aangetroffen 1 mes en 1 BETIP vonnis. 

Aangetroffen wapens: 
11  messen 
3 steekwapens 
1 werpmes 
1 houten knuppel 
1 Engelse sleutel (Bahco) 
1 valmes 
1 ploertendoder 

Aanhoudingen: 
1 maal artikel 8 WVW (rijverbod, 220 ug/l) 
1 OH, 28 dagen hechtenis 

Aangetroffen verdovende middelen: 
0,3 gram cocaine 
148 gram soft-drugs (in hoeveelheden kleiner dan 5 gram, geen boete) 
129,1 gram soft-drugs (in hoeveelheden groter dan 5 gram, wel boete) 

Totaal geinde boetes: 2.501,25 euro 
Totaal nog te betalen boetes 370 euro. 

In totaal nog 20 mini pv-tjes geschreven terzake diverse 
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overtredingen. 

2006047073 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 19:20 t/m 07/04/2006 19:20 
BINNENSTAD I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de jaszak van 
verdachte een uitklapbaar mes aangetroffen. 
De jas lag op de achterbank van de pa. 
In overleg met de HovJ J. Schouteten werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. Verdachte deed afstand ter vernietiging en 
betaalde de boete. 
Kwitantie nummer A 574642. 

2006048227 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 19:30 t/m 07/04/2006 19:30 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
WYCKER BRUGSTRAAT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de broekzak van de 
verdachte een mes aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006047087 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 19:30 t/m 07/04/2006 19:30 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in het linker 
portiervakje van de vw golf, gekentekend: n bahco sleutel 
aangetroffen. 
In overleg met de HovJ J. Schouteten werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. Verdachte deed afstand ter vernietiging en 
betaalde de boete. 
Kwitantie nummer A 574644. 

2006047101 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 19:45 t/m 07/04/2006 19:45 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

tijdens de actie preventief fouilleren werd een mes in kleding en 
schroevendraaier in dashboardkastje aangetroffen. 
In overleg met de HovJ J. Schouteten werd een schikkingsvoorstel van 
2 x 65 euro aangeboden en betaald. 
Kwitantie nummer 574643. 

2006049347 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

07/04/2006 19:50 t/m 07/04/2006 19:50 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 7 pril 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte 3 zakjes weed 
aangetroffen met een totaal gewicht van 18,8 gram. 
Verdachte deed vrijwillig afstand van de aangetroffen weed. 
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In overleg met HovJ J. Schouteten werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel van 100 euro aangeboden. 
De boete werd betaald op kwitantienummer AA459118. 

Parketnr. : 505228-06/ 

2006049348 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

07/04/2006 19:50 t/m 07/04/2006 19:50 
BUITENWOK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 7 april 2006, lokatie 

Bosscherweg te Maastricht gaf verdachte bij navraag af 1 zakje met 
maihuana wegende 6,4 gram, 
In overleg met HOVJ J. Schoutete werd verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 Euro. 
De verdachte deed afstand van het zakje marihunana ter vernietiging 
en betaalde de boete (kwitantienr. A 459119). 

2006047100 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 20:00 t/m 07/04/2006 20:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-00ST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte 
aangetroffen een groot opvouwbaar mes (cat. 4.7). 
Aan verdachte werd schikkingsvoorstel gedaan van 65,00 euro 
(kwitantie 408087) door de ter plaatse aanwezige HOvJ P.Hoop 
(gemandateerd). Parketnummer is 505211/06. 
Verdachte deed afstand. 

2006049312 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 20:05 t/m 07/04/2006 20:05 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 7 pril 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte,in het opbergvak van het 
linkervoorportier een busje KO Pepperspray aangetroffen. 
In overleg met HovJ. J. Schouteten werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 270 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Boete werd betaald op kwitantienummer A575635. 

2006047124 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 20:15 t/m 07/04/2006 20:15 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in dashboardkastje zakmed 
+ schroevendraaier aangetroffen. 
In overleg met de HovJ J. Schouteten werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
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2006049166 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

07/04/2006 20:20 t/m 07/04/2006 20:20 
BUITENWIJK NOORD -WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren dd. 7 april 2006 lokatie 
Bosscherweg werd door verdachte in het fouilleerbakje 6 zakjes met 
hennep gelegd, de twee andere zakjes werden door verdachte van te 
voren al aan collega Visser (3960) afgegeven. 
In overleg met de HOVJ J.Schoutete werd verdachte een boete opgelegd 
van 100 Euro. 
Verdachte deed afstand van de hennep ter vernietiging en betaalde de 
boete (kwitantie nr. A 459120. 

2006049329 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 20:20 t/m 07/04/2006 20:20 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 7 april 2006 lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte om 20.20 uur in diens 
voertuig in het zijvak van het portier 2 handschoenen gevonden gevuld 
met zand. 
Betrokkene heeft hiervan vrijwillig afstand gedaan. 

Deze handschoenen nar Bijzondere Wetten gezonden. 

2006047112 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 20:30 t/m 07/04/2006 20:30 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-00ST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een 
honkbalknuppel aangetroffen. 
Verdachte werd schikking aangeboden van 65,00 euro (kwitantie 
A408089) door de ter plaatse aanwezige HOvJ P.Hoop (gemandateerd). 
Parketnummer is 505201/06. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete. 

2006047114 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 20:30 t/m 07/04/2006 20:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren overhandigde verdachte een 
werpmes in foudraal na vordering. 
In overleg met de HovJ J. Schouteten werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 160 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete. 
Kwitantie nummer A 574645. 

2006047119 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 20:55 t/m 07/04/2006 20:55 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een klapmes 
aangetroffen in de jaszak van verdachte. 
Verdachte werd een schikking aangeboden van 65,00 euro. Door de 
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ter plaatse aanwezige HOvJ P.Hoop (gemandateerd). De boete is betaald 
middels kwitantie nr 408091. Parketnummer is 505209/06. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006047254 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

07/04/2006 21:00 t/m 07/04/2006 21:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT -OOST) 

tijdens actie preventief fouilleren werden bijgevoegde vedomi 
aangetroffen. 

2006047268 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

07/04/2006 21:00 t/m 07/04/2006 21:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren troffen wij bij betrokkene 5 gram 
Hennep aan. Betrokkene deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

10-dec-08 - 4 - 	 10:50:13 
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2006047146 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 21:00 t/m 07/04/2006 21:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103 (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een 
enkelvoudige dopsleutel aangetroffen onder de bestuurdersstoel van 
zijn auto. Tevens werden aangetroffen 1 zakje hennep toppen en 1 
zakje fijngemalen hennep in de jaszak van verdachte 
Verdachte werd door de terplaatse aanwezige HOvJ P.Hoop 
(gemandateerd) een schikking aangeboden van 65,00 euro welke hij 
betaalde (kwitantie nr 408096). Het parketnummer is 505207/06. 
Verdachte deed afstand van wapen en drugs ter vernietiging. 

2006047146 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

07/04/2006 21:00 t/m 07/04/2006 21:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST) 

tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte in de 
jaszak aangetroffen 2 zakjes hennep 
1x2 gram enlx3gram 
verdachte deed afstand van de zakjes ter vernietiging. 

2006047134 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 21:10 t/m 07/04/2006 21:10 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een 
steekmes aangetroffen. 
Verdachte werd een schikking aangeboden van 65,00 euro door de 
terplaatse aanwezige HOvJ P Hoop (gemandateerd) en deze werd 
betaald (kwitantie 408090). Parketnummer 505208/06. 
Verdachte deed afstand van het mes ter vernietiging. 

2006049310 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 21:20 t/m 07/04/2006 21:20 
BUITENWIJK NOORD -WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens aktie preventief fouilleren op 7 april 2006, lokatie 

Bosscherweg te Maastricht haalde verdachte uit de binnenzak van zijn 
jas een zakmes en deponeerde het in het fouilleerbakje. 
In overleg met HOVJ 3. Schoutete werd verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 Euro. 
De verdachte deed afstand van het mes ter vernietiging en betaalde 
de boete (kwitantievr. A 459121). 

2006047163 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 21:30 t/m 07/04/2006 21:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij de handrem in de auto 
een schroevendraaier aan getroffen. 
In overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
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Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete. 
Kwitantie nummer A 574646. 

2006047148 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 21:30 t/m 07/04/2006 21:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een valmes in de leuning 
van stoel en slaghout onder stoel bijrijder aangetroffen. 
In overleg met HovJ J. Schouteten werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete. 
Kwitantie nummer A 574647. 

2006047263 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

07/04/2006 21:40 t/m 07/04/2006 21:40 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT -OOST) 

tijdens actie preventief fouillerem werd achter de bestuurdersstoel 
een zakje van 5 gram hennep aangetroffen. 

2006047270 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

07/04/2006 21:45 t/m 07/04/2006 21:45 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT -OOST) 

tijdens actie  prey. fouilleren werden genoemde vedomi aangetroffen. 

2006047271 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LDST 2) 

07/04/2006 21:45 t/m 07/04/2006 21:45 
BUITENWOK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren werd bij betrokkene Boniverd 2 
gram hennep aangetroffen. 

Door Moenen werd vrijwillig afstand gedaan van de hennep ter 
vernietiging. Ter vernietiging aangeboden. 

2006047274 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

07/04/2006 21:49 t/m 07/04/2006 21:49 
BUITENWIJK  OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT -OOST) 

tijdens actie prey. fouilleren werden genoemde vedomi aangetroffen. 

2006047166 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 22:00 t/m 07/04/2006 22:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een zelf 
gemaakte wapenstok aangetroffen. de wapenstok is gemaakt van kabel 4 
cm doorsnee en kern van 3 electr. kabels. 
Een wapenstok lag achter de bestuurdersstoel van de auto van 
verdachte, 
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binnen handbereik . 
Tevens werd in de broekzak van verdachte een brokje hash aangetroffen 
van 2 gram. 
Verdachte deed afstand van de wapenstok en de hash ter vernietiging. 
Verdachte werd door de ter plaatse aanwezige HOvJ P.Hoop 
(gemandateerd) een schikking aangeboden van 65,00 euro. Deze werd 
betaald zie kwitantie 408095. Parketnummer is 505206/06. 

2006047171 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

07/04/2006 22:00 t/m 07/04/2006 22:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de jaszak van 
verdachte een zakje weed en een zakje hasj met een gezamelijk gewicht 
van 8 gram aangetroffen. 
In overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 100 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernieting en betaalde de bote. 
kwitantie nummer A 574648. 

2006047166 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

07/04/2006 22:00 t/m 07/04/2006 22:00 
BUITENWIJK  OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST)  

tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een zakje 
met daarin een brokje hasjles aangetroffen (2 gram) 
verdachte deed vrijwillig afstand van de hasj 
ter vernietiging 

2006047199 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 22:00 t/m 07/04/2006 22:00 
BUITENWIJK  OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij verdachte een 
uitschuifbaar Stanley- achtig mes aangetroffen in het vakje van de 
linker deur(bestuurderszijde) van de auto van verdachte. 
Verdachte deed afstand van het mes ter vernietiging. 
Oproeping uitgereikt 0704200620457124. 

2006047207 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 22:00 t/m 07/04/2006 22:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een mes 
aangetroffen (opvouwbaar). Mes lag los in de kofferbak van de auto 
van de verdachte. 
Verdachte werd door de terplaatse aanwezige HOvJ 
P.Hoop (gemandateerd), een 
schikking aangeboden van 65,00 euro. Dit bedrag werd 
betaald zie kwitantie 408098. Het parketnummer is 505202/06. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006047258 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

07/04/2006 22:00 t/m 07/04/2006 22:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
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SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens actie preventief  fouiileren  werd bij betrokkene  ail 2 gram 
hennep aangetroffen. 

Doorwerd vrijwillig afstand van de hennep gedaan ter 
vernie iging. Ter vernietiging aangeboden. 

2006047264 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

07/04/2006 22:00 t/m 07/04/2006 22:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST 

Tijdens actie preventief  fouiileren  werd bij betrokkenelleallbai 
5 gram hennep aangetroffen. 

DooillObwerd vrijwillig afstand gedaan van de hennep ter 
vernietiging. Ter vernietiging aangeboden. 

2006047179 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 22:15 t/m 07/04/2006 22:15 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
Tijdens de actie preventief fouilleren werd in opbergvak in linker 
voorportier een vouwmes aange troffen. 
In overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel van 65 euro 
aangeboden. 
Verdachte deed afstand ter vernieting en betaalde de boete. 
kwitantie nummer A 576927. 

2006047251 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

07/04/2006 22:20 t/m 07/04/2006 22:20 
BUITENWIJK  OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 50,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren werd bij betrokkene 5 gram hennep 
aangetroffen. Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2006047276 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

07/04/2006 22:20 t/m 07/04/2006 22:20 
BUITENWIJK  OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 50,0000 (BE MAASTRICHT-OOST)  

Tijdens actie preventief fouilleren werd bij betrokkene 5 gram hennep 
aangetroffen. Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

- 5 - 	 10:50:13 10-dec-08 



Rapportviewer - Prototype incidentoverzicht per BE en Projectcode 	 pagina 1 van 5 

2006049193 E40 AFHANDELING OVERIGE MELDINGEN 

07/04/2006 22:25 t/m 07/04/2006 22:25 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 7 april 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte 1 mes aangetroffen. 
In overleg met HOVJ J. Schoutete werd verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 Euro. 
De verdachte deed afstand van de messen ter vernietiging en betaalde 
de boete (kwitantienr. A 459122). 
Verdachte had 2 messen (zie afzonderlijke mutatie). 

2006049193 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 22:25 t/m 07/04/2006 22:25 
BUITENWOK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens aktie preventief fouilleren op 7 april 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte 2 mes aangetroffen. 
In overleg met HOVJ J. Schoutete werd verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 Euro. 
De verdachte deed afstand van de messen ter vernietiging en betaalde 
de boete (kwitantiear. A 459122). 
Bij verdachte werden 2 messen aangetroffen (zie afzonderlijke 
mutatie). 

2006049241 E40 AFHANDELING OVERIGE MELDINGEN 

07/04/2006 22:30 t/m 07/04/2006 22:30 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 7 pril 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte, in het dashboardkastje 
van diens voertuig een knipmes aangetroffen. 
In overleg met HovJ. J. Schouteten werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Boete werd betaald op kwitantienummer A459123. 

2006049241 E40 AFHANDELING OVERIGE MELDINGEN 

07/04/2006 22:30 t/m 07/04/2006 22:30 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 7 pril 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte een schroevendraaier 
aangetroffen. 
Hiervan deed verdachte vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006047186 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

07/04/2006 22:30 t/m 07/04/2006 22:30 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

tijdens de actie preventief fouilleren werd in kleding van verdachte 
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7 gram weed aangetroffen. 
In overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 100 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernieting en betaalde de boete. 
kwitantie nummer A 576928. 

2006047201 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LI)ST 2) 

07/04/2006 22:30 t/m 07/04/2006 22:30 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden bij verdachte enkele 
zakjes softdrugs in zijn kleding aangetroffen. 
In overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 100 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete. 
kwitantie nummer 576930 

2006049241 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 22:30 t/m 07/04/2006 22:30 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 7 pril 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte, in het dashbaordkastje 
van diens voertuig een Stanleymes aangetroffen. 
In overleg met Hov]. J. Schouteten werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Boete werd betaald op kwitantie A459123. 

2006047191 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

07/04/2006 22:45 t/m 07/04/2006 22:45 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER  
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij passasier van pa 
diverse zakjes verdovende middelen in zijn kleding aangetroffen. 
In overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 100 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete. 
kwitantie nummer A 574649. 

2006047257 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

07/04/2006 23:00 t/m 07/04/2006 23:00 
BUITENWOK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103 THV (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren troffen wij bij betrokkene 5 gram 
Hennep aan. Betrokkene deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006047262 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

07/04/2006 23:00 t/m 07/04/2006 23:00 
BUITENWIJK  OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 50,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens actie preventief fouilleren werd bij betrokkene 5 gram hennep 
aangetroffen. Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 
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1999022287 323 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON 

07/04/2006 23:00 t/m 07/04/2006 23:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

staandehouding bij preventief fouilleren. 
Stond gesignaleerd. 
Boete geind ad 250 euro. 
afgesignaleerd. 

2006047209 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

07/04/2006 23:00 t/m 07/04/2006 23:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 57 gram wiet onder de 
bestuurdersstoel en 6 gram in de kleding aangetroffen. 
In overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 160 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernieting en betaalde de boete. 
kwitantie numme A 576932 

2006047212 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 23:00 t/m 07/04/2006 23:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een hamer 
aangetroffen in het opbergvakje in het passagiersportier van zijn 
auto. 
Verdachte werd door de terplaatse aanwezige  HOvJ P.Hoop 
(gemandateerd) een schikking aangeboden van 65,00 euro. Deze werd 
betaald (zie kwitantie 408100). Parketnummer 505210/06. 
Verdachte deed afstand van de hamer ter vernietiging. 

Tevens werd bij verdachte 2 zakjes hennep aangetroffen elk van 2 
gram. Verdachte deed ook hiervan afstand ter vernietiging. 

Auto van verdachte zou worden opgehaald door een vriend. Persoon niet 
komen opdagen. Auto geparkeerd in een parkeervak aan de Scharnerweg. 
Indien zich iemand meld voor het ophalen van de auto gaarne gegevens 
noteren en bijvoegen in deze registratie. Vervolgens verwijzen naar 
bureau Molensingel. Sleutel en papieren auto zijn hier aanwezig. 
Aanvulling: 

Mevrouw Natasjalpillil 1111182,1111.21 te Bunde, tel 
111111111110komt aan bureau om de sle u e s van de Honda te halen, 
uitgelegd dat zij morgen met id zich moet melden op de Molensingel. 

Aanvulling dd 11 april 2006 verb 2528 enveloppe met sleutel 
meegegeven. 

2006047215 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

07/04/2006 23:00 t/m 07/04/2006 23:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de kleding van 
verdachte diverse zakjes softdrugs aangetroffen. 
In overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 100 
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euro. 
Verdachte deed afstand ter vernieting en betaalde de boete. 
kwitantie nummer A 574650 

2006047212 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 
07/04/2006 23:00 t/m 07/04/2006 23:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

tijdesn de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte 2 zakjes 
hennep aangetroffen van elk 2 gram, in de jaszak. 
verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006047218 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 
07/04/2006 23:00 t/m 07/04/2006 23:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd onder de bijrijderstoel 
voor 8 gram softdrugs aangetroffen. 
In overleg met de HovJ. werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 
100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete. 
Kwitantie nummer A 576933. 

2006047226 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 
07/04/2006 23:30 t/m 07/04/2006 23;30 	4 
BINNENSTAD /.; STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in het linker 
voorportiervak een uitklapbaar mes aangetroffen. 
In overleg met de HovJ J. Schouteten werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 80 euro. 

2006049225 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 23:30 t/m  07/04/2006 23:30 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren op 7 april 2006 lokatie 
Bosscheiweg te Maastricht werd bij verdachte in diens voertuig een 
aardappelschilmes aangetroffen. 
In overleg met HOVJ J.Schoutete werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 80 Euro. 
Verdachte deed afstand van het mes ter vernietiging en betaalde de 
boete (kwitantienr. A 575641. 

2006048156 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 23:45 t/m 07/04/2006 23:45 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij onde rzoek in een 
bergvak onder het stuur van de personenauto een klapmes aange troffen. 
Na overleg met de HovJ Schoutete werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 
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2006047231 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

07/04/2006 23:50 t/m 07/04/2006 23:50 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een houten honkbalknuppel 
aangetroffen onder de zitting van de bestuurder. Honkbalknuppel was 
direct voorhanden. 
In overleg met de HovJ J. Schouteten werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete. 
Kwitantie nummer A 576936. 

10-dec-08 - 6 - 	 10:50:13 
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2006047249 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/04/2006 00:00 t/m 08/04/2006 00:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103 (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een busje 
CS-gas aangetroffen in de handtas van verdachte. 
Door de terplaatse aanwezige  HOvJ P.Hoop (gemandateerd) werd aan 
verdachte een schikking aangeboden van 220,00 euro. 
Verdachte deed afstand van het busje ter vernietiging en betaalde de 
boete (zie kwitantie 571557). Parketnummer is 505200/06. 

2006047269 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/04/2006 00:00 t/m 08/04/2006 00:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een stok 
van ongeveer 40 cm lang op de achterbank van zijn auto aangetroffen, 
tevens werd op de middenconsole van de auto een beugel aangetroffen 
welk als boksbeugel gebruikt kan worden. 
Verdachte werd door de terplaatse aanwezige HOvJ P.Hoop, een 
beschikking aangeboden van 65,00 euro. Parketnummer is 505199/06. 
Verdachte deed afstand van de wapens ter vernietiging en betaalde de 
boete (zie kwitantie 571559). 

2006049148 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/04/2006 00:02 t/m 08/04/2006 00:02 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 7 pril 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte, achter de 
bestuurderszitplaats in diens voertuig, een metalen honkbalknuppel 
aangetroffen. 
In overleg met HovJ. J. Schouteten werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias. (E900) 

2006049148 E40 AFHANDELING OVERIGE MELDINGEN 

08/04/2006 00:05 t/m 08/04/2006 00:05 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 7 pril 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte, in het dashboardkastje 
van diens voertuig, een metalen stanleymes aangetroffen. 
In overleg met HovJ. J. Schouteten werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias. (E900) 

2006049196 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/04/2006 00:15 t/m 08/04/2006 00:15 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 
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Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 7 pril 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte, in het vakje aan de 
achterzijde van de rijrijdersstoel een mes aangetroffen. 
In overleg met Hov.). 3. Schouteten werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Boete werd middels pin betaald op kwitantienummer A575642. 

2006047238 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

08/04/2006 00:25 t/m 08/04/2006 00:25 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens preventief fouilleer-actie busje CS traangas in beslag 
genomen 

2006047238 H10 INBESUAGNAME GOEDEREN 

08/04/2006 00:25 t/m 08/04/2006 00:25 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

2 zakejs weed, inhoud minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand 

2006047238 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

08/04/2006 00:25 t/m 08/04/2006 00:25 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens actie preventief foulleren werd een zogenaamde  : Bullepees" 
 aangetroffen. 

Verdachte deed hiervan vrijwllig afstand 

2006047238 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/04/2006 00:25 t/m 08/04/2006 00:25 
BUITENWIJK NOORD-WEST I BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouileren aan de Bosscherweg te 
Maastricht, werd verdachte gecontroleerd. Door collega Geuskens werd 
in de Franse taal aan verdachte gevraagd of hij drugs en of wapens 
bij zich had. De verdachte zat als bijrijder voorin de auto. Hij gaf 
aan dat hij een busje CS gas bij zich had. Ik, verbalisant Van der 
Spoel, zag dat de verdachte een zwart busje uit zijn binnenzak van 
zijn jeansjasje nam. Hij gaf dit aan verbalisant Van der Spoel over. 
De verdachte werd aan de Bosscherweg te Maastricht op 08/04/2006 te 
00:25 uur aangehouden. Hij is ter plaatse om 00:30 uur voorgeleid 
voor de hulpofficier van justitie N. Knoors. De voornoemde 
Hulpofficier van justitie is door het arrondissementsparket van 
Maastricht gemandateerd voor het uitvaardigen van een boete. Door hem 
werd een boete opgelegd van 270 euro. Hieraan kon hij niet voldoen 
omdat hij te weinig geld bij zich had. Ten burele werd tijdens de 
huishoudelijke fouillering een geld bedrag van 242 euro aangetroffen. 
De verdachte was in onderling overleg met zijn vrienden bereid om de 
gehele boete van 270 euro te betalen. Op zaterdag 08/04/2006 te 01:25 
uur betaalde de verdachte zijn boete en werd hij op zaterdag 
08/04/2006 te 01:25 uur in opdracht van de hulpofficier van justitie, 
hoofdinspecteur L. Notten, in vrijheid gesteld. 
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De verdachte was ook in bezit van twee zakjes hashish, inhoud minder 
dan 5 gram en van een slagwapen, een zogenaamde " bullepees". 
In overleg met eerder genoemde hulpofficier van justitie deed 
verdachte hiervan afstand. Hiervoor heeft de verdachte geen 
afstandsverklaring getekend. 
Deze laatste goederen zullen ter vernietiging worden aangeboden. 

2006048079 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/04/2006 00:30 t/m 08/04/2006 00:30 
BINNENSTAD  I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd het klapmes aangetroffen 
in de middenconsole en het vleesmes werd aangetroffen in het 
handschoenenvak. 
In overleg met de HovJ. J. Schouteten werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 130 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete. 

2006049216 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/04/2006 00:30 t/m 12/04/2006 00:30 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 7 pril 2006, lokatie 
Bosscherweg te Maastricht werd bij verdachte, in het dashboardkastje 
van diens voertuig, een fruitmes aangetroffen. 
In overleg met HovJ. J. Schouteten werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
De boete werd betaald op kwitantienummer A575644. 

2006048143 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/04/2006 00:45 t/m 08/04/2006 00:45 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij onderzoek in het 
dashboardkastje van de personenauto een fruitmes aangetroffen. 
Na overleg met de HovJ Schoutete werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 30 euro. 
Verdachte deed afstand van het fruitmes ter vernietiging en betaalde 
de boete (A576939). 

2006048128 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/04/2006 01:00 t/m 08/04/2006 01:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij onderzoek in een 
heuptasje, voori n de personenauto nabij stoel passagier een knipmes 
aangetroffen. 
Na overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand van het knipmes ter vernietiging en betaalde 
de boete (kwitantie A576940). 
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2006056495 330 ALGEMENE MUTATIE 

26/04/2006 16:00 t/m 26/04/2006 23:30 
BINNENSTAD / SINT MAARTENSPOORT / SINT MAARTENSPOORT 
PARALLELWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Preventief fouilleren in Maastricht gehad. 

Diverse wapens en drugs aangetroffen, die in beslag zijn genomen of 
waarvan afstand is gedaan. 

Een keer aanhouding ter zake opgeven van een valse naam, zie Xpol 
nummer 2006056375. 

Een keer algemene hulpverlening, zie Xpol nummer 2006056498 

2006056500 150 PREVENTIE  (PRO)ECT) 

26/04/2006 16:00 t/m 26/04/2006 23:45 
BUITENWOK OOST  / NAZARETH / NAZARETH 
MEERSSENERWEG (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tussen genoemde tijdstippen een actie preventief fouilleren gehouden 
op de Meerssenerweg, parkeerplaats tegen over de Mosa en op het 
station Maastricht. 

Actie gehouden met team Oost, be Maastricht- centrum. 

Samenwerking met ROG en 2 man K.L.P.D. 

Resultaten Meerssenerweg: 

Gecontroleerde personenauto's: 59 
Gecontroleerde inzittenden: 86 
Gecontroleerde passanten: 4 

Aangetroffen: 

1 maal stuurslot (slagwapen) 
1 maal wielsleutel (slagwapen) 
1 maal artikel 8 WVW (200 ug/l) 
1 ongewenst vreemdeling 
1 maal rijden zonder rijbewijs (staat vermeld onder 2006056499) 

Resultaten Station:  

Gecontroleerde passanten : 186 

Aangetroffen: 

6 maal mes 
1 maal OAV gesignaleerd persoon (2006003774) 
1 maal OH gesignaleerd persoon in Papos 

Totaal geinde boetes 195 euro. 

Verder werden op beide lokaties nog enkele mini-pv's geschreven 
terzake diverse verkeersovertredingen alsmede de Wet Id. 

2006056392 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

26/04/2006 17:15 t/m 26/04/2006 17:15 
BUITENWIJK OOST / NAZARETH / NAZARETH 
MEERSSENERWEG (BE MAASTRICHT-OOST) 
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Tijdens de actie preventief  fouilleren werd in een personenauto 
achter de passagiersstoel een stuurslot (slagwapen) aangetroffen. 
Na overleg met de HovJ werd een transactievoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand van het slagwapen en betaalde de boete niet. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006056399 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

26/04/2006 18:10 t/m 26/04/2006 18:10 
BUITENWOK OOST I NAZARETH / NAZARETH 
MEERSSENERWEG (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een personenauto in 
een open vakje bij de bijrijder een dopsleutel aangetroffen. 
Na overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A576949). 

2006056404 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

26/04/2006 20:55 t/m 26/04/2006 20:55 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de broekzak van de 
verdachte een schilmes aangetroffen. 
Na overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (8E900). 

2006056420 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

26/04/2006 21:45 t/m 26/04/2006 21:45 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een binnenzak van de 
jas van de verdachte een knipmes aangetroffen. 
Na overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias. 

2006056444 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

26/04/2006 22:05 t/m 26/04/2006 22:05 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij de verdachte een 
knipmes aangetroffen. 
Na overleg met de Hovj werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A576948). 

- 7 - 	 10:50:13 10-dec-08 
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2006056473 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

26/04/2006 22:10 t/m 26/04/2006 22:10 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij de verdachte een 
zakmes en een klein zakmesje in zijn jaszak aangetroffen. 
Na overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (8E900). 

2006056477 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

26/04/2006 22:16 t/m 26/04/2006 22:16 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSPLEIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de handtas van de 
verdachte een stilleto aangetroffen. 
Na overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (8E900). 

2006058980 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

26/04/2006 23:08 t/m 26/04/2006 23:08 
BUITENWIJK WEST / MALBERG / MALBERG 
MALBERGPLEIN 19 B (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd bij de verdachte een 
knipmes aangetroffen. 
In overleg met de HovJ werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 65 
euro. 
Verdachte deed afstand van het mes ter vernietiging en betaalde de 
boete. 

2006067591 J30 ALGEMENE MUTATIE 

17/05/2006 15:30 t/m 18/05/2006 00:30 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de controle preventief fouilleren bij de Ossekop gelegen aan 
de Fransensingel te Maastricht zijn de volgende feiten opgenomen: 

3x E900 
lx geen kentekenplaat voorzijde voertuig 
lx geen rijbewijs 

De andere gegevens zijn reeds doorgefaxt naar J. Deswijzen. 

DE actie was goed georganiseerd en de lokatie was voortreffelijk. Er 
was voldoende aanbod. 
Een geslaagde actie. 

2006067115 150 PREVENTIE (PROJECT) 

17/05/2006 16:00 t/m 17/05/2006 23:59 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
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FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tussen genoemde tijdstippen controle preventief fouilleren gehouden 
met wijkteam Maastricht-centrum team Noord. 

Controle plaats was de parkeerplaats tegenover de "Ossekop", 
Fransensingel Maastricht. 

Samenwerking met VHT, PAT en speurhondengeleider. 

Gelijktijdig met het preventief fouilleren werd een bromfietscontrole 
gehouden door het VHT en het PAT. De resultaten hiervan werden 
gerapporteerd in mutin 2006067037. 

Resultaten: 

Aantal gecontroleerde voertuigen: 120. 
Aantal inzittenden 	: 237. 

Geinde boetes, totaal 2726 euro. 

Aantal aangetroffen wapens 	: 17 

Gespecificeerd: 

Slagwapens 7 
Steekwapens 9 
Boksbeugel 1 

Aangetroffen drugs met betaalde boete: 

3 gram heroïne 
130 gram Hash 
12 gram hennep 

Aangetroffen drugs (geringe hoeveelheid) zonder boete: 

95 gram. 

1 maal NOH gesignaleerd persoon aangetroffen. 

Aantal geschreven bonnen: 
4 maal geen bromfietscertificaat 
1 maal geen helm dragen 
1 maal gsm in de hand houden 
5 maal te weinig profiel op de banden 
2 maal geen kentekenplaat voeren 
1 maal defect remlicht 
2 maal Wet ID plicht 
5 maal niet tonen rijbewijs 
3 maal niet dragen autogordel 
1 maal overschrijding maximumsnelheid 
2 maal niet voeren verlichting 
1 maal defecte reminrichting 
1 maal uitvoeren bijzondere verrichting zonder ander verkeer voorrang 
te verlenen. 

Verder werd er door het PAT een bromfiets uit het verkeer genomen met 
een vervalst framenummer. 

2006069141 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 18:15 t/m 17/05/2006 18:15 
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BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in het voertuig van de 
verdachte een schroevendraaier aangetroffen. 
De kruisschroevendraaier lag in een open vakje voor de 
passagiersstoel. 
Door HOvJ P. Huinen werd namen het OM een schikkingsvoorstel 
gangboden ad. 65 euro. 
Dit werd door de verdachte betaald. 
Tevens werd een mini proces-verbaal 17052006 1755 1040 uitgeschreven 
voor een ondeugelijke reminrichting. Deze boete ad. 130 euro werd 
eveneens door verdachte betaald. 
Beide boetes zijn middels kwitantienummer A 576901 afgehandeld. 

2006069115 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 18:20 t/m 17/05/2006 18:20 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in het voertuig van de 
verdachte een schroevendraaier aangetroffen. De schroevendraaier lag 
in het portiersvak van het rechterportier. 
Door P. Huinen werd namens het OM een schikkingsvoorstel aangeboden 
ad. 65 euro. 
Dit werd door de verdachte betaald en middels kwitantienummer 
A 576903 afgehandeld. 

2006067377 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 18:30 t/m 17/05/2006 18:30 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in het voertuig van de 
verdachte een stuurslot aangetroffen. Het stuurslot lag onder de 
passagiersstoel. 
Door HOvJ P. Huinen werd een OM schikkingsvoorstel gedaan ad. 65 
euro. 
Dit werd door de verdachte betaald en middels kwitantie A 576904 
afgehandeld. 

2006067210 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 18:45 t/m 17/05/2006 18:45 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijden de actie preventief fouileren werd in het voertuig van de 
verdachten 2 schroevendraaier aangetroffen in het deurvak van het 
rechterportier. Onder de bestuurderstoet werd een stanleymes 
aangetroffen. 
Aan de verdachten werd door Hovj P. Huinen een gezamenlijke OM 
schikking aangeboden van 2 x 65 euro. 
Dit bedrag werd betaald en via kwitantienummer A 576907 afgehandeld. 

2006069126 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 18:45 t/m 17/05/2006 18:45 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 
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Tijdens de actie preventief fouileren werd in het voertuig van de 
verdachte een knipmes aangetroffen. 
Het mes lag in het portiersvak van het linkerportier. 
Door HovJ P. Huinen werd namens het OM een schikkingsvoorstel 
aangeboden ad. 65 euro. 
Dit werd door de verdachte betaald en middels kwitantienummer 
A 576905 afgehandeld. 

2006067315 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 18:50 t/m 17/05/2006 18:50 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in het voertuig van 
verdachte een maglite aangetroffen. De maglite lag binnen handbereik 
op het dashboard van de auto onderaan de voorruit. 
Door de HovJ P. Huinen werd een schikkingsvoorstel gedaan van 65 
euro. Dit werd door de verdachte betaald 
Tevens werd verdachte bekeurd omdat een band van het voertuig kapot 
was. Hiervoor werd een miniproces-verbaal uitgeschreven en een 
transactievoorstel van 75 euro. Ook dit werd door de verdachte 
betaald en beige bedragen zullen via kwitantie A 576908 worden 
afgehandeld. 

2006067268 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 19:22 t/m 17/05/2006 19:22 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in het voertuig van de 
verdachte een wielsleutel aangetroffen. De sleutel lag naast de 
bestuurdersstoel op de grond aan de kant van de deur. 
De afhandeling vind plaats middels een miniproces -verbaal vis Tobias. 

2006067252 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 19:45 t/m 17/05/2006 19:45 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden in het voertuig van de 
verdachte 2 schroevendraaiers aange troffen. 1 schroevendraaier werd 
aangetroffen in het vak van het linkerportier en 1 onder de 
bestuurdersstoel. 
Afgehandeld via miniproces-verbaal. 

2006067329 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 20:36 t/m 17/05/2006 20:36 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in het voertuig van de 
verdachte een honkbalknuppel, 1 stuurslot en 3 gram heroine 
aangetroffen. 
Het stuurslot lag voor de passasierstoel op de vloer. De 
honkbalknuppel en de heroine zat in een sporttas in de kofferbak. 
Door HOvj Huinen werd een schikkingvooerstel gedaan van: 
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360 euro voor de heroine 
65 euro voor de honkbalknuppel 
65 euro voor het stuurslot 

Het totaalbedrag ad. 490 euro werd door de verdachte betaald en 
middels kwitantie A 576916 afgehandeld. 

2006069086 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 20:48 t/m 17/05/2006 20:48 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werden in het voertuig van de 
verdachte twee wapens aangetroffen. Het betrof een keukenmes en een 
klapmes. Deze lagen in het handschoenvakje van het voertuig. 
Door P. Huinen werd namens het Om een schikking aangeboden van 2 x 65 
euro. 
Dit bedrag ad. 130 euro werd door de verdachte betaald en middels 
kwitantie nummer A 57614 afgehandeld. 

2006069077 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 21:00 t/m 17/05/2006 21:00 
BINNENSTAD  I  BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in het voertuig van de 
verdachte een zwarte gebogen metalen buis aangetroffen. De buis lag 
onder de bestuurdersstoel. 
Doot.P. Huinen werd een OM schikkingsvoorstel gedaan ad. 65 euro. 
Dit werd door de verdachte betaald en middels kwitantie A 576917 
afgehandeld. 

2006069094 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 21:00 t/m 17/05/2006 21:00 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in het voertuig van de 
verdachte een boksbeugels aangetroffen. De boksbeugel lag onder de 
betu u rdersstoel van de verdachte. 
Door P. Huinen werd namens het OM een schikkingsvoorstel gedaan ad. 
130 euro. 
Dir werd door de verdachte betaald en middels kwitantienummer A 
576913 afgehandeld. 

2006069132 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 21:30 t/m 17/05/2006 21:30 
BINNENSTAD  I  BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in het voertuig van de 
verdachte een bahco aangetroffen. 
Deze bahco lag in een vak van de middenconsole, rechte van de 
bestuurdersstoel. 
Door HovJ P. Huinen werd namens het OM een schikkingsvoorstel ad. 65 
euro. 
Dit bedrag werd door de verdachte betaald en middels kwitantienummer 
A 576919 afgehandeld. 
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2006069105 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 21:55 t/m 17/05/2006 21:55 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in het voertuig van de 
verdachte een schroevendraaier aangetroffen. De schroevendraaier lag 
in een vakje recht van de bestuurderstoel. 
Door P. Huinen werd namens het OM een schikkingsvoorstel gedaan ad. 
65 euro., Dit werd door de verdachte betaald en middels 
kwitantienummer A 576921 afgehandeld. 

2006067235 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

17/05/2006 22:13 t/m 17/05/2006 22:13 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER I BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in de broekzak van de 
verdachte 1 zakje met hash en 1 zakje met wiet aangetroffen met een 
totaal gewicht van 12 gram. 
Aan de verdachte werd een schikkingsvoorstel van 60 euro gedaan. 
Dit werd door de verdachte betaald en afgehandeld middels kwitantie A 
576922. 

De verdovende middelen zullen ter venietiging worden afggedragen 
volgens de reguliere kanalen. 

10-dec-08 - 8 - 	 10:50:13 
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2006069156 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

17/05/2006 22:30 t/m 17/05/2006 22:30 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in de kleding van de 
verdachte 130 gram polm hasj aangetroffen. 
Doot HOvJ P. Huinen werd namens het OM een schikkingsvoorstel 
aangeboden ad. 300 euro. 
Dit bedrag werd door de verdachte betaald en middels kwitantienummer 
A 576925 afgehandeld. 

2006069112 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

17/05/2006 22:43 t/m 17/05/2006 22:43 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
FRANSENSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouileren werd in de tas, welke de 
verdachte bij zich droeg, een zakmes aangetroffen. 
Het zakmes had een houten heft en een lemmet van ongeveer 9 cm. 
Door P. Huinen werd namens het OM een schikkingsvoorstel aangeboden 
van 40 euro. 
Dit werd door de verdachte betaald en middels kwitantienummer A 
576924 afgehandeld. 

2006126343 330 ALGEMENE MUTATIE 

15/09/2006 19:30 t/m 16/09/2006 02:25 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Met team I van het ROG meegedaan aan de actie preventief fouilleren. 
Op 3 plaatsen actie uitgevoerd. Bleek een geslaagde actie. 
Tijdens het maken van de mutatie waren er nog geen resultaten bekend 
gezien diverse locatie plaatsen, maar het bleek wel een geslaagde 
actie. Verder geen bijzonderheden. 

2006126219 730 ALGEMENE MUTATIE 

15/09/2006 19:30 t/m 16/09/2006 03:00 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-OOST)  

Op vrijdag 15 september 2006 dienst van 19:30-03:00 uur voor een 
actie preventief fouileren in de gemeente Maastricht. 
Op deze avond ingedeeld om deel te nemen bij de controle plaats op de 
Scharnerweg met als aanspreekpunt E.Rutten. 

Duidelijk voor deze actie is de veiligheid van je zelf en de collega 
tijdens deze actie, er moet ten alle tijden iemand observeren als er 
verdachte buiten de personenauto staan, en de collega's de 
personenauto controleren. 

Tijdens deze actie meerdere personen gecontroleerd op voorhanden 
hebben van wapens en verdomi, de personenauto werden gecontroleerd 
door collega's van het DOG CQ ROG. 
Als er iets werd aangetroffen werd dit door de eerste verbalisant 
afgehandelt. 

Om 22:55 uur aagehouden een persoon niet voldoen aan legitimatie 
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plicht, deze persoon reed tevens zonder een rijbewijs de personenauto 
niet van deze persoon was niet verzekerd en niet gekeurd, in overleg 
met de HOVJ is deze personenauto in beslag genomen. 
Hiervan is een aparte mutatie van gemaakt onder Xpol Nr 2006126299. 
De bestuurder heeft in totaal 4 verbalen gekregen: 
Wet ID, rijden zonder rijbewijs, geen verzekering personenauto, en de 
Apk verlopen. 
De eigenaar van de personenauto heeft een bekeuring gekregen voor de 
personenauto geen verzekering in stand houden. 
Na overleg met 	 op maandag 18/09/2006 is de personenauto 
terug gegeven aan de eigenaar. 

Aan het einde van de dienst om 01:25 uur nog aan twee verdachten die 
messen op zak droegen een bekeuring uitgereikt voor deze messen, hier 
is meteen geld voor deze boete geind, tevens aan beide heren een 
bekeuring uitgereikt wegens het niet voldoen aan de 
Legitimatieplicht. 
Ook hier is een aparte mutatie van gemaakt onder nummer 2006126468. 

2006126393 330 ALGEMENE MUTATIE 

15/09/2006 19:30 t/m 16/09/2006 02:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Verzamelmutatie actie preventief fouilleren, locatie Maagdendries. 

Tijdstip aanvang : 
	

19:30 uur 
Tijdstip einde : 
	

02:00 uur 

Personeel 	: 	01 x HOVJ J. de Koning 
02 x BMO 
02 x motorrijder 
18 x controleur  

Resultaten 	12 x mes 	(3 x NL, 5 x B, 4 x F) 
03 x ploertendoder (2 x B, 1 x D) 
03 x wapenstok 	(2 x B, 1 x D) 
02 x busje traangas (2 x NL) 
01 x zwaard 	(1 x F) 
01 x boksbeugel (1 x B) 
(TOTAAL 22 WAPENS !!!) 

01 x aanhouding t.z. bezit hard- en 
softdrugs (7 gr. heroine/33 gr. weed) 
(lx F) 

01 x aanhouding t.z. art. 8 WVW (605ug/l) 
(1 x NL) 

01 x PV en IBN t.z. bezit gevaarlijke hond 
(1 x NL) 

Muldergedragingen 	04 X KVB tz. niet voldoen legitimatiepi. 
03 x KVB tz. niet tonen rijbewijs 
02 x KVB tz. rijden zonder rijbewijs 
01 x KVB tz rijden zonder geldig rijbewijs 
01 x KVB tz. niet tonen kent.bewijs 
01 x KVB tz. voorhanden hebben vuurwerk 
01 x KVB tz. kapotte uitlaat 
01 x KVB tz. kale band 
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Geïnde boetes 	1925 Euro. 

2006126375 730 ALGEMENE MUTATIE 

15/09/2006 20:15 t/m 16/09/2006 02:45 
BUITENWOK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103 (BE MAASTRICHT-OOST)  

Tijdens de actie preventief fouilleren gehouden op 15 september 2006 
werden in totaal 60 auto's en twee bromfietsen gecontroleerd. 

In totaal werden 115 personen gecontroleerd. Van deze 115 personen 
werden 3 personen aangehouden. 2 personen werden aangehouden ter zake 
in bezit hebben van hard-drugs. ( zie xpolnummer 2006126299) Het 
betrof hier circa 650 pillen. 

1 persoon werd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs in een 
onverzekerd voertuig. Voertuig werd na overleg in beslag genomen. 
zie xpolnummer 2006126299) 

Er werden in totaal 11 wapens aangetroffen. 
1 x stuurslot 
eigenaar betrof een manspersoon met de franse nationaliteit 

1 x gasalarm pistool met patronenhouder met patronen 
eigenaar betrof een manspersoon met de russische nationaliteit 

6 x mes 
eigenaar vlindermes betrof een manspersoon met de belgische 
nationaliteit 

eigenaar slagersmes betrof een manspersoon met de nederlandse 
nationaliteit 

eigenaar broodmes betrof een manspersoon met de nederlandse 
nationaliteit maar marokaanse afkomst 

eigenaar zakmes betrof een mansdpersoon met de russische 
nationaliteit 

eigenaar zakmes betrof een manspersoon met de franse nationaliteit 
eigenaar zakmes betrof een manspersoon met franse nationaliteit 

1 x paralyser 
eigenaar betrof een manspersoon met de turkse nationaliteit 

1 x traangas 
eigenaar betrof een vrouw met de belgische nationaliteit 

1 x hamer 
eigenaar berof een manspersoon met de nationaliteit belgische 
nationaliteit 

In totaal werden 15 ademtesten uitgevoerd. Geen resultaten. 
In totaal werden er 8 bonnen uitgeschreven voor diverse 
helmgrasfeiten. 
1 x helm 
1 x bromfietscertificaat 
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1 x nergeren stopteken 
2 x verlichting 1 x ten onrechte voeren onranje plaat 
1 x remlicht 
2 x rijden zonder rijbewijs 

In totaal werden bij diverse personen softdrugs aangetroffen. In 
totaal werd er 40 gram sofdrugs in beslag genomen. Hier werd 
vrijwillig afstand van gedaan ter vernietiging. 

Er werden circa 650 vermoedelijk XTC pillen aangetroffen. Hierbij 
werden twee personen aangehouden. 

In totaal werd er 670 euro aan boetes geind. 

In totaal deden er twee personen van integraal toezicht mee. 2 leden 
van het ROG, 2 leden van het DOG, 1 BMO kracht  ( en Rina heeft in 
haar vrije tijd enkele uren meegewerkt) 2 man vrijwillige politie en 
7 personen van afdeling 3. 

2006126388 I33 CONTROLE WAPENWETGEVING 

15/09/2006 20:15 t/m 16/09/2006 02:30 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

De preventief fouilleeractie van afdeling II Maastricht West werd 
gehouden op controle-post Bosscheiweg  thy het aldaar gelegen 
bedrijven-terrein. Aan deze controle pa rticipeerden diverse 
ondersteunende eenheden zoals BMO - DOG - ROG - VP - PAT - 
Bijzondere wetten en Speurhondengeleiders van de TR. 
Door OVJ .0111111111111Was het bevel afgegeven tot preventief 
fouilleren. Tussen 20:00 uur en 02.00 uur werd gecontroleerd. 

Tijdens de actie werden eveneens camerabeelden gemaakt door 
medewerkers van het politieprogramma Politie werk(t). Namens de 
afdeling Communicatie was Renske Hamming hierbij aanwezig. 

De mandatering om direct boetes op te leggen was afgegeven aan Jeroen 
Rillen. Echter door diens afwezigheid werd telefonisch contact 
opgenomen met Hoofdofficier van Justitie MM. Patrick Bertrands 
(vervanger van Jeroen) werd mondeling gemandateerd om deze boetes als 
HOVJ op te leggen. 

Resultaten: 

162 	gecontroleerde voertuigen 
320 	gecontroleerde inzittenden van deze voertuigen 

14 wapens 
3 x slagwappens (ix Turkse lx Belg. en lx Duitse nationaliteit) 
2 x pepperspray (ix duitse en lx Egyptische nationaliteit) 
9 x steekwapen (8x Belgische en lx Turkse nationaliteit) 

3 	afgenomen ademtesten 
15 	geschreven bonnen (Wet Mulder) 
15 	deelnemende collegae (inclusief ondersteunende eenheden) 

gram soft-drugs zonder transactie (sepot) 
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gram aangetroffen soft-drugs met transactie 

gram aangetroffen hard-drugs zonder transactie 
gram aangetroffen hard-drugs met transactie 
1300 EURO aan geinde boetes 

EURO aan openstaande boetes 

lx aangehouden persoon terzake bezit softdrugs (4.7 kilogram) 

Conclusie: 	een geslaagde actie !! 

2006126255 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 20:25 t/m 15/09/2006 20:25 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren op de maagdendries wapenstok 
aangetroffen in kofferbak. Verdachte schikkingsvoorstel aangeboden 
door hovj (gemandateerd door 	J. de Koning van 130 euro, 
verdachte deed afstand en betaalde de boete kwitantienr. a 658001. 

2006128439 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 20:30 t/m 15/09/2006 20:30 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene twee zakjes 
hennep minder dan 5 gram, benevens een joint aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006126257 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 20:30 t/m 15/09/2006 20:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren dolk aangetroffen in kofferbak, 
in overleg met hovj J. de Koning (gemandateerd dooriiMpl 
schikkingsvoorstel aangeboden. Verdachte deed afstand en betaalde de 
boete van 130 Euro, kwitantie nr. a. 658008. 

2006126346 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 20:30 t/m 15/09/2006 20:30 
BUITENWIJK  OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren werd bij betrokkene 4,1 gram 
hennep aangetroffen en 1 joint. Betrokkene deed vrijwillig afstand 
van de drugs, ter vernietiging. 

2006126366 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

15/09/2006 20:38 t/m 15/09/2006 20:38 
BUITENWIJK  OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-OOST)  
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Tijdens actie preventief fouilleren werd bij betrokkene 3 gram hennep 
aangetroffen. Betrokkene deed vrijwillig afstand ter vernietiging van 
de drugs. 

2006126359 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

15/09/2006 20:47 t/m 15/09/2006 20:47 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST) 

Bij controle tijdens preventief fouilleren werd door coll. Verhaegen 
bij de verdachte 111111111111111111161.8 gram hennep aangetroffen. 
Kostwinder deed hier afstand van. 

2006126359 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 20:47 t/m 15/09/2006 20:47 
BUITENWIJK  OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST) 

Bij controle tijdens preventief fouilleren werd door toll. Verhaegen 
bij de verdachte IIMIIMMIS 118 gram hennep aangetroffen. 
Kostwinder deed hier afstand van. 

2006128165 D603 OVERIGE OVERTREDINGEN RW90 

15/09/2006 20:50 t/m 15/09/2006 20:50 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens preventief fouilleren Kmar, Scharnerweg, bovengenoemde 
bromfiets gecontroleerd. 
Voerde oranje platen voorzijde. na  onderzoek door max Bieze bleek dat 
het geen snorfiets maar een bromfiets is. 
goedkeuringsnummer: P0036. 
PV werd opgemaakt. 

2006128599F40 BEZIT HARD-DRUGS (LIJST  1) 

15/09/2006 21:00 t/m 15/09/2006 22:00 
BUITENWIJK NOORD -WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens prev.fouilleren werd een kleine hoeveelheid wi tte poeder in 
respectievelijk een klein gripzakje en een klein boterhamzakje 
aangetroffen. Stof, wit van kleur, gezien kleur en structuur 
gelijkend op de verboden stof cocaïne. 

Stof wordt door collega Vermeer naar NFI verzonden. 
Verdachten worden later vandaag ingevoerd. 

Verdachte 
0.7gr witte stof aangetroffen onder pet 

Verdachte 
1gr witte stof aangetroffen in gripzakje in broekzak 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AANVULLING 3042 21/09/2006 

Heden PVODV EN FOGELAB aangemaakt onder chemisch onderzoek. PVODV 
verzonden aan MAA SIMONS 8603 en VEDOMI FOGELAB verzonden aan TR ter 
verzending NFI. 



Rapportviewer - Prototype incidentoverzicht per BE en Projectcode 	 pagina 7 van 7 

2006131120 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 21:00 t/m 15/09/2006 21:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren wapenstok en knipmes 
aangetroffen. Wapenstok in kofferbak, mes in handschoenenvakje.Iom 
hovj J. de Koning (gemandateerd doolliiiilkchikkingsvoorstel 
aangeboden van 210 Euro. Verdachte deed afstand en betaalde de boete 
Kwitantienr. A 658002. 

2006131191 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 21:15 t/m 15/09/2006 21:15 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren ploertendoder aangetroffen in 
dashboardkastje. Iom hovj J. de Koning (gemandateerd doortOMINEFOI 
schikkingsvoorstel aangeboden van 160 Euro. Verdachte deed afstand en 
betaalde de boete. Kwitantie nr. A. 658005. 

2006129794 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

15/09/2006 21:15 t/m 15/09/2006 21:15 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren 15 gram hashish aangetroffen. 
lam  hovj J. de Koning schikkingsvoorstel aangeboden van 50 Euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete . Kwitantie nr. A 658003. 

2006130936 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 21:15 t/m 15/09/2006 21:15 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren dd. 15 september 2006 werd in de 
handtas van betrokkene een yin yang mes aangetroffen. 
De tas stond tussen de benen van verdachte op de vloer. 
Het mes werd in beslag genomen. 
In overleg met de Hovj P.Bertrands werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van E 80,00. 

Afhandeling via Tobias (E900). 

10-dec-08 	 - 9 
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2006131108 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 21:15 t/m 15/09/2006 21:15 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren dd. 15 september 2006, werd bij 
verdachte in de onderbroek 3 zakjes henrep met een totaal gewicht van 
16 gram aangetroffen. 
In overleg met Hovj P.Bertrands werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 Euro. 
Door verdachte werd de aangeboden transaktie betaald (kwitantienr. A 
575645. 
Door verdachte werd vrijwillig afstand gedaan van de aangetroffen 
hennep. 
Parketnummer 505601-06. 

2006126322 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 21:20 t/m 15/09/2006 21:20 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de verdachte zijn 
broekzak een vlindermes aangetroffen. In overleg met de Hovj werd een 
schikkingvoorstel aangeboden van 80 euro. De verdachte deed afstand 
ter vernietiging. 

2006126737 510 AANDACHTSVESTIGING 

15/09/2006 21:25 t/m 15/09/2006 21:25 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren bij de KMAR kazerne 
Scharnerweg genoemdeillelallmecontroleerd als bestuurder van de 
genoiemde Opel Corsa. 
IONNOad een kleine hoeveelheid hennep bij zich waa rvoor hij 
afstand tekende. 

ONO geen onbekende in de vedomi gezien zijn x-pol verleden. 

2006126270 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 21:25 t/m 15/09/2006 21:25 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren valmes aangetroffen in 
kofferbak. In overleg met hovj J. de Koning (gemandateerd door 

4101110M schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. Verdachte deed 
afstand en betaalde de boete Kwitantie nr. A 658004. 

2006126369 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

15/09/2006 21:25 t/m 15/09/2006 21:25 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens preventief fouilleeractie werd door coil 2909 ca 2 gram wiet 
in een zakje aangetroffen in zijn auto, Opel Corsa 
Betrokkene heeft afstand gedaan ter vernietiging van deze hoeveelheid 
softdrugs. 
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2006128432 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

15/09/2006 21:30 t/m 15/09/2006 21:30 
BUITENWIJK NOORD-WEST  I  BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene drie zakjes 
hennep minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006130965 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 21:39 t/m 15/09/2006 21:39 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006 werd in 
de kofferbak van het voertuig van verdachte een honkbalknuppel 
aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006126734 710 AANDACHTSVESTIGING 

15/09/2006 21:40 t/m 15/09/2006 21:40 
BUITENWIJK  OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST 

Tijdens preventief fouilleren KMAR Scharnerweg  
gecontroleerd. 
Kon geen ID kaart of rijbewijs overleggen nadt een kleine hoeveelheid 
hennep in de auto werd aangetroffen. 

Mini uitgeschreven terzake rijbewijs K 150 C (1509200621402909) 
alsook afstandsverklaring laten tekenen voor de hennep. 

Betrokkene vergat autopapieren na controle mee te nemen: 
Deze werden door Geuskens (0983) op 16/09/06 aan thuis adres 
afgeleverd. 

2006132265 E40 AFHANDELING OVERIGE MELDINGEN 

15/09/2006 21:40 t/m 15/09/2006 21:40 
BINNEN5TAD I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd een knallkorper 
(vuurwerk) aangetroffen. 
Het vuurwerk werd inbeslaggenomen. 
Afhandeling via tobias (8H166). 

2006126364 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 21:41 t/m 15/09/2006 21:41 
BUITENWIJK  OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie Preventief fouilleren/locatie Scharnerweg, genoemd 
persoon gecontroleerd en 3 gram hennep aangetroffen. Deed vrijwillig 
afstand. Hennep gedeponeerd ter vernietiging aan het HB. 

2006126310 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 
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15/09/2006 21:45 t/m 15/09/2006 21:55 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de auto van de 
verdachte een stroomstootwapen aangetroffen. In overleg met de Hovj 
werd een schikking aangeboden van 270 euro. Verdachte wenste niet te 
schikken. Verdachte deed afstand van het stroomstootwapen. Verdachte 
wenste geen verklaring af te leggen. 

proces-verbaal wordt opgemaakt. 

2006126355 F41 BEZIT  SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 21:50 t/m 15/09/2006 21:50 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKEkPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens preventief fouilleeractie Kmar Scharnerweg te Maastricht werd 
een zakje van minder dan 5 gram wiet aangetroffen. Betrokkene heeft 
afstand gedaan ter vernietiging van deze softdrugs. 

2006131245 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 22:00 t/m 15/09/2006 22:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren ploertendoder aangetroffen in 
broekband. Iom hovj J.de Koning(gemandateerd door 1 
schikkingsvoorstel aangeboden van 160 Euro.Verdachte deed afstand en 
betaalde de boete. Kwitantie nr. A.658007. 

2006126378 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

15/09/2006 22:00 t/m 15/09/2006 22:00 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens actie Preventief fouilleren locatie Scharnerweg, genoemd 
persoon gecontroleerd, bleek 5 gram hash bij zich te hebben  . Deed 
afstand. Hash werd gedeponeerd aan het HB. 

2006130935 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 22:05 t/m 15/09/2006 22:05 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006 werd 
onder de bestuurdersstoel van verdachte een foudraal met drie 
aardappelschilmesjes aangetroffen. 
In overleg met H.O.V.J. P. Bertrands werd aan de verachte een 
schikkingsvoorstel van 80 euro aangebeoden. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006130935 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 22:05 t/m 15/09/2006 22:05 
BUITENWIJK NOORD-WEST I BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 
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Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006 werden 
in de auto van verdachte een zakje hennep en twee doosjes met paddo's 
aangetroffen. 
De verdachte deed vrijwillig afstand van de verdovende middelen. 

2006131128 F40 BEZIT HARD-DRUGS (LUST 1) 

15/09/2006 22:07 t/m 15/09/2006 22:07 
BUITENWIJK NOORD-WEST  I  BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006 werd in 
de broekzak van verdachte een zakje met daarin op cocaïne gelijkende 
stof aangetroffen, hoeveelheid 1 gram. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Door verbalisant, Joris Vermeer, werd de op cocaïne gelijkende stof 
middels een ODV-test getest. 
Resultaat bleek positief. Aangetroffen hoeveelheid cocaïne werd 
hierbij meteen vernietigd. 
In overleg met HovJ. P. Bertrands werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel van 240 euro aangeboden, hetgeen hij meteen 
voldeed. 
Kwitantienummer A656027. 

Parketnumer 505600-06. 

2006126287 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 22:15 t/m 15/09/2006 22:15 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren wiet, hashish en mes 
aangetroffen in handtas. lom hovj J. de Koning schikkingsvoorstel 
aangeboden van 130 Euro. Verdachte deed afstand en betaalde de boete 
. Kwitantie nr. A. 658009. 

2006132243 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 22:20 t/m 15/09/2006 22:20 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de middenconsole van 
de personenauto een klapmes aangetroffen. 
Het mes werd inbeslaggenomen. 
Afhandeling via Tobias (8E900). 

2006128441 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 22:25 t/m 15/09/2006 22:25 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 15 september 2006, lokatie 
Bosscherweg werd bij betrokkene drie zakjes weed 
aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

- 10 - 	 10:50:13 10-dec-08 
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2006131269 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 22:25 t/m 15/09/2006 22:25 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren honkbalknuppel + 2 messen 
aangetroffen in dahnoardkastje en onder bijrijdedrsstoel. Iom met hvj 
J. de Koning schikkingsvoorstel aangeboden van 240 Euro. Verdachte 
deed afstand en betaalde de boete Kwitantie nr. A. 658010. 

2006130987 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 22:28 t/m 15/09/2006 22:28 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren van 15 september 2006 werd bij 
verdachte 1/2 joint aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand. 

Op Mini-pv staat wel een adres van verdachte, echter dit adres is 
niet te lokaliseren. 

2006126287 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

15/09/2006 22:31 t/m 15/09/2006 22:31 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Zie hoofdgebeu rtenis. 

2006126362 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

15/09/2006 22:38 t/m 15/09/2006 22:38 
BUITENWOK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens  prey fouilleren hennep aangetroffen (5,6 gram) 

Betrokkene deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006128419 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 22:47 t/m 15/09/2006 22:47 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje 
hennep minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006128425 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

15/09/2006 22:48 t/m 15/09/2006 22:48 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje 
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hennep met 4,7 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006126374 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

15/09/2006 22:50 t/m 15/09/2006 22:50 
BUITENWOK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens actie 13 prey 3,4 gram hennepo aangetroffen bij betrokkene. 

Deze deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006131626 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 22:50 t/m 15/09/2006 22:50 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actei preventief fouilleren werd in de auto van de 
verdachte onder de bijrijdersstoel een stuurslot gevonden en had er 
geen sleutel van.In overleg met de Hovj werd een schikkings voorstel 
aangeboden van 80 euro verdachte deed afstand ter vernietiging en 
betaalde de boete. kwitantienummer A 659378. 

2006126370 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

15/09/2006 22:50 t/m 15/09/2006 22:50 
BUITENWOK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST 

Tijdens Preventief Fouilleren werden bij de verdachte 	twee 
jointjes aangetroffen. Zij deed afstand hiervan. 

2006126354 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

15/09/2006 22:55 t/m 15/09/2006 22:55 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST)  

Tijdens actie  prey. fouilleren 3.1 gram hennep aangetroffen. 

Betrokkene deed vrijwillig afstand. 

2006126299 D43 RODEN  ZONDER RIMEWI)S 

15/09/2006 22:55 t/m 15/09/2006 22:55 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Verdachte 111111111Peek niet in het bezit te zijn van een geldig 
rijbewijs, volgens x pol zou dat in limburg zuid nu voor de tweede 
keer zijn, tijdens verhoor gaf de verdachte aan dat dit nu met deze 
keer erbij in totaal 4 keer is voorgevallen. 

2006126299 D631 WET AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN 

15/09/2006 22:55 t/m 15/09/2006 22:55 
BUITENWIJK  OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Personenauto met kenteken 1 	toevoeging 1 rijden 
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terwijl deze niet verzekerd is. Start aansprakelijkheid Volgens RDW 
04/07/2006. 
Personenauto tevens niet meer APK gekeurd vanaf 21/07/2006. 

2006126739 310 AANDACHTSVESTIGING 

15/09/2006 23:00 t/m 15/09/2006 23:00 
BUITENWIJK  OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren KMAR kazerne Scharnerweg 
werden de gebroeders 1111111111111ir gecontroleerd in een zilvergrijze 
GOLF 3 deurs, 

MOM had 20 biljetten van 20 Euro bij zich in een wikkel 
gevouwen, terwijl zijn broer 7x20, 4x50 en 1x100, totaal 440 Euro met 
zich voerde. 

Remlicht van de auto was defect waarvoor uiteraard verbaliseerd werd. 
Verder geen bijzonderheden aangetroffen. 

Bij vraag door 2909 waarom beiden zoveel geld bij zich hadden en welk 
werk zij momenteel hadden, wilden beiden absoluut geen medewerking 
aan verlenen. 

Zij verklaarden dat de genoemde GOLF van een vriendin was en dat zij 
dit voertuig mochten gebruiken ! 

2006126313 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 23:00 t/m 15/09/2006 23:00 
BUITENWOK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouillerenwerd in de auto een mes 
gevonden. In overleg met de Hovj werd een schikkings voorstel 
aangeboden van 80 euro. De verdachte deed afstand ter vernieting en 
betaalde de boete. A659376 

2006129597 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 23:00 t/m 15/09/2006 23:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren mes aangetroffen in opbergvak 
voorin auto aan bestuurderszijde. I.o.m hovj 3. de Koning 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 Euro. Verdachte deed afstand en 
betaalde de boete Kwitantie nr. A. 658011. 

2006129587 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 23:05 t/m 15/09/2006 23:05 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATEN KWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen in broekzak. 
I.o.v. met hovj J.de Koning (gemandateerd door 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 Euro, Verdachte deed afstand en 
betaalde de boete Kwitantie nr. A 659013. 

2006128388 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 23:07 t/m 15/09/2006 23:07 
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BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren dd. 15 september 2006, lokatie 
Bosscherweg werd bij betrokkene twee zakjes met 5 gr. hennep 
aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006128400 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

15/09/2006 23:08 t/m 15/09/2006 23:08 
BUITENWIJK  NOORD-WEST I BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 15 september 2006, lokatie 
Bosscherweg werd bij betrokkene twee zakjes met 5 gram weed 
aangetroffen. Tevens een waterpijp en groeimiddel. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006126384 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LI)ST 2) 

15/09/2006 23:10 t/m 15/09/2006 23:10 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST 

Tijdens preventief fouilleren werd bij de verdachtellinbi.,9 gram 
op hennep gelijkende stof aangetrofFenilligideed afstand hie rvan. 

2006128394 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 23:10 t/m 15/09/2006 23:10 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 15 september 2006, lokatie 
Bosscherweg werd bij betrokkene een zakje met 5 gram weed 
aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

10-dec-08 - 11 - 	 10:50:13 
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2006128428 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 23:15 t/m 15/09/2006 23:15 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje 
hennep van 3,5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006130952 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

15/09/2006 23:15 t/m 15/09/2006 23:15 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006 werd in 
de auto in het bestuurderscompartiment van verdachte een paar zwart 
lederen handschoenen voorzien van stootkussens aangetroffen. 
Tevens werd op de vloer voor de passagiersstoel een wieldopssleutel 
aangetroffen. 
Verdachte deed geen afstand ter vernieting, derhalve werden de 
handschoenen in beslag genomen. 
Door de Hovj. P. Bertrands werd een schikkingsvoorstel van 65 euro 
aangeboden. 

2006128426 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

15/09/2006 23:20 t/m 15/09/2006 23:20 
BUITENWOK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 15 september 2006, lokatie 
Bosscherweg werd bij betrokkene een zakje met weed en een joint 
aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006126312 D21  RIJDEN ONDER INVLOED ALCOHOL 

15/09/2006 23:20 t/m 15/09/2006 23:20 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren 	gecontroleerd. 
Bleek niet in het bezit te zijn een geldig rijbewijs. 
Tijdens bekeuringssituatie bleek tevens dat zijn adem inwendig riekte 
naar alcohol en dat zijn ogen rooddoorlopen waren. 
Laten meewerken voor voorlopig onderzoek. 
Blies een F indicatie. 

40,11111111111 aangehouden en hij werd terplaatse voorgeleid door HOVJ J. de 
Koning. 
Blies op het ademanalyseapparaat 605 ugl. 
Pv opgemaakt. 

2006126365 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

15/09/2006 23:25 t/m 15/09/2006 23:25 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
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Tijdens actie prey. fouilleren op 15/09/06 te 23:25 uur bij 
betrokkene 1.8 gr marihuana aangetroffen. Betrokkene deed vrijwillig 
afstand en ondertekende een afstandsverklaring. 
ZA 

2006128420 F41 BEZIT SOFTDRUGS (WST 2) 

15/09/2006 23:30 t/m 15/09/2006 23:30 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens aktie preventief fouilleren op 15 september 2006, lokatie 
Bosscherweg werd bij betrokkene een zakje met 5 gram hash 
aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006128430 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

15/09/2006 23:40 t/m 15/09/2006 23:40 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 15 september 2006, lokatie 
Bosscherweg  werd bij betrokkene een zakje met 5 gram weed 
aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006128437 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LIJST  2) 

15/09/2006 23:40 t/m 15/09/2006 23:40 
BUITENWOK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 15 september 2006, lokatie 
Bosscherweg  werd bij betrokkene een zakje met weed en een joint 
aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006128173 D603 OVERIGE OVERTREDINGEN RW90 

16/09/2006 00:05 t/m 16/09/2006 00:05 
BUITENWIJK ZUID-OOST / HEER  I  HEER 
A2 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens preventief fouilleren Kmar, Scharnerweg, met dienstmotor 
gereden naar de kruising A-2/Scharnerweg. 
Kwam vanuit de Scharnerweg richting kruising een witte Renault Clio 
met bovengenoemd Frans kenteken. 
Was buiten donker en het voertuig voerde in het geheel geen 
verlichting. 
Enkele lichtsignalen en aanwijzingen gegeven naar de bestuurster. 
Reageerde hier niet op. 
Reed vervolgens de A2 richting belgie op. Op het donkere gedeelte thy 
het AZM, voerde betrokkene nog steeds geen  verlichting.  
Stopteken gegeven en bestuurster staande gehouden. 
Was helemaal verbaasd waarom ze aan de kant werd gezet. 
Had niet gedronken maar was gewoon vergeten de lichten te ontstekenb 
van de auto. 
PV opgemaakt. 

2006126314 F40 BEZIT HARD-DRUGS (LIST 1) 

16/09/2006 00:07 t/m 16/09/2006 00:07 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 



Rapportviewer -Prototype incidentoverzicht per BE en Projectcode 	 pagina 3 van 6 

SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens actie  prey. fouilleren werd achter de bestuurdersstoel een 
zak aangetroffen met daarin twee plastic zakken met inhoud 195 gram 
XTC pillen (ongeveer 650 pillen). 
BestuurdereiMiten bijrijder 	terzake art 2 Opiumwet 
aangehouden. 

Helaas was de ODV test negatief op tsten amfetamine. 
Om deze reden werd na overleg met OVD M. Nicolaes besloten beide 
verdachten niet inverzekering te stellen. 

Verdachten dienen zaterdag uitgebreid gehoord te worden terzake de 
aangetroffen verdovende middelen alsook hoe zij aan dit voertuig zijn 
gekomen.  

Door het DOG werd het onder hen aangetroffen geld en mobiele 
telefoons in beslag genomen. Goederen zijn door DOG opgeslagen aan 
buro Molensingel. 

I.o.m genoemde OVD zal de Opel Astra aan DB blijven. 

ODV en NFI aanvraag zijn door 2909 opgemaakt en reeds naar NFI 
verstuurd d.d. 16/09/2006 

Mogelijk dat zaterdag 16/09 met OVJ of Snelrecht gebeld kan worden 
hoe men het liefst deze zaak afgehandeld. 

STAM PV zal door DOG gemaakt worden nadat de NFI-uitslagen bekend 
zijn en nader onderzoek is afgehandeld. 

Gelieve alle stukken na verhoor bij elkaar te houden en deze tav 
D.O.G. (2909) middels interne post te versturen. 

************************* ***************************************** 

Door DOG zal zo spoedig mogelijk met AVIS contact worden opgenomen 
over de huurder van dit voertuig, waarop het voertuig aan AVIS zal 
worden teruggegeven. 
Sleutel is eveneens bij DOG ondergebracht. 
****************************************************************** 

aanvulling 16/9/2006: (3210/Lochs) 

Beide verdachten gehoord. 
Beiden een afstandsverklaring laten teken m.b.t. de in beslag genomen 
vedomi. Wensten voor de overige zaken geen afstand te tekenen. 

Invrijheid gesteld op last van Acampo. 

Toelichting 2909 20/09/2006: 
Dhr van Werkhoven (0180-435387) van AVIS belde dat er waarschijnlijk 
donderdag 21/09/06 een  meneer 	Opel Astra komt ophalen. 
N4 zal 2909 bellen die voor de over yacht zal zorgdragen 

AANVULLING 3393 
Op 2/11 werd doss gescreend door Kruwels en vervolgens naar justitie 
gebracht door Frijns. Zaak afgedaan. 

AANVULLING 2905 (6/11/2006) 
Een kopie per interne post verzonden naar de INFODESK. 
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AANVULLING 2905 (9/11/2006) 
Door Juan werd het origineel NFI rapport afgegeven aan T. Hermse. 
Een kopie in de klapper NFI. 

2006126348 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

16/09/2006 00:17 t/m 16/09/2006 00:17 
BUITENWIJK  OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 
Tijdens actie  prey. fouilleren op 16 /09/06 te 00:17 uur 3 gram 
hennep en drie joints aan etroffen. Afstandsverklaring werd door 
betrokkene onde rtekend. 	 deed vrijwillig afstand. 
ZA 

2006128402 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

16/09/2006 00:30 t/m 16/09/2006 00:30 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje 
hennep met 3 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006128404 'F41 BEZIT SOFTDRUGS (LOST 2) 

16/09/2006 00:36 t/m 16/09/2006 00:36 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 15 september 2006, lokatie 
Bosscherweg werd bij betrokkene een zakje met 5 gram weed 
aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006126326 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/09/2006 00:37 t/m 16/09/2006 00:37 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de handtas van de 
verdachte een busje CS-gas aangetroffen. In overleg met de Hovj werd 
een schikkings voorstel aangeboden. Verdachte kon niet betalen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. Proces -verbaal wordt 
opgemaakt. 

2006128410 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

16/09/2006 00:40 t/m 16/09/2006 00:40 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op 15 september 2006, lokatie 
Bosscherweg werd bij betrokkene een zakje met 5 gram weed 
aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 
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2006126391 710 AANDACHTSVESTIGING  

16/09/2006 00:45 t/m 16/09/2006 00:45  
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT  
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Op zaterdag 16 september 2006 belast met de actie preventief  
fouilleren. Tijdens deze controle werd een Vw Golf, oude voertuig van  

Twig binnengebracht met daarin drie inzittende.  

WWI William X1974  
OOP Marco 	 1980 

 ^ Jordy1989  

Tijdens controle een groot slagersmes aangetroffen onder de  
bijrijdersstoel. 1.111. was bestuurder en zei tevens eigenaar van  
het voertuig te zijn. millb was bijrijder en fIIIMID zat achter  
Mullers.  

Aan IMIIIIIIIIrerden 2 mini's uitgereikt. 1 voor het mes en de ander  
voor niet tonen kentekenbewijs. 1 	EIGENAAR AUTO!  

Bij controle in het voertuig aantal paren lederen zwarte handschoenen  

aangetroffen, 3 zwarte mutsjes en een zwart trainingsjack met  

capuchon. tevens lag er een zwarte baseballcap met witte opdruk in de  
auto.  

Zal niet voor de kou zijn geweest!!  

De drie leden waren gekleed als volgt;  

rood shirt met daarin een scheur onder zijn rechteroksel.  

Spijkerbroek en sportschoenen.  

beige singlet, en een zwarte trainingsbroek en witte  

sportschoenen.  

zwarte shirt met witte opdruk en zwarte trainingsbroek en  

sportschoenen.  

In de auto, kofferbak, stond een grote jer rycan met een inhoud van 25  
liter waarin benzine had gezeten. Tevens was hierbij een slang  

aanwezig.  
In de wijk was even vantevoren een autobrand??? Tevens krijgen wij  

door dat er een aantal personen hadden geprobeerd benzine te stelen  

uit  auto's.  Hiervan was een getuige maar helaas konden wij ons  

beruchte drietal niet linken.  
De getuige had gezien dat enkele personen pogingen hadden ondernomen  

om benzine te stelen en hierbij was een auto gezien. Deze auto had  

een opvallend geluid. Kan kloppen met de VW golf van Pisters.  
Gaarne hiervoor uw aandacht.  

2006131094 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

16/09/2006 00:45 t/m 16/09/2006 00:45  
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD  

BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie prevnetief fouilleren dd. 15 september 2006 werd bij  
verdachte in de auto 2 stanley messen en 1 schroevendraaier  
aangetrofen.  
In overleg met de Hovj P.Bertrands werd aan verdachte een  
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schikkingsvoorstel aangeboden van E 65,00. 
Verdachte betaalde de opgelegde boete onder kwitantienr. A 656028. 
Verdachte deed afstand van de goederen ter vernietiging. 

parketnummer 505609-06. 

2006126358 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/09/2006 00:49 t/m 16/09/2006 00:49 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens preventief fouilleren werd onder de bijrijders stoel van de 
verdachte een mes gevonden. 
In overleg met de Hovj werd een schikkingsvoorstel aangeboden van 80 
euro verdacht deed afstand ter vernietiging. 
Wil de zaak laten voorkomen. mini pv oproeping opgemaakt 
16092006.0049.2932 

2006126353 F46 AANTREFFEN DRUGS (GLEN VERDACHTE) 

16/09/2006 00:55 t/m 16/09/2006 00:55 
BUITENWOK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Genoemd persoon werd gecontroleerd nav actie preventief fouilleren, 
locatie Scharnerweg. Reed in genoemd VTG. BLeek 5 gram hennep bij 
zich te hebben. Deed afstand. 

2006128405 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

16/09/2006 00:55 t/m 16/09/2006 00:55 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje 
marihuana van 3,5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

10-dec-08 - 12 - 	 10:50:13 
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2006128412 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

16/09/2006 01:00 t/m 16/09/2006 01:00 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene drie zakjes 
hennep minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006131114 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/09/2006 01:00 t/m 16/09/2006 01:00 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006 werd in 
het voertuig van de verdachte in het zijvak van het portier een busje 
pepperspray aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
In overleg met de HovJ. P. Bertrands werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel van 270 euro aangeboden, hetgeen verdachte meteen 
betaalde. 
Kwitantienummer A573140. 
Parketnummer 505602-06. 

2006128395 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

16/09/2006 01:05 t/m 16/09/2006 01:05 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje 
hennep minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006131104 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

16/09/2006 01:10 t/m 16/09/2006 01:10 
BUITENWOK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006 werd in 
de linkerbroekzak van verdachte vier zakjes weed aangetroffen met een 
totaal gewicht van 21 gram. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Door de HovJ P. Betrands werd aan verdachte een schikkingsvoorstel 
van 100 euro aangeboden, hetgeen hij voldeed. 
Kwitantienummer A656030. 
Parketnummer 505603-06. 

2006128390 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST  2) 

16/09/2006 01:10 t/m 16/09/2006 01:10 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
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lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene twee zakjes 
hasj minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006128399 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

16/09/2006 01:10 t/m 16/09/2006 01:10 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje 
hennep minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006131131 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

16/09/2006 01:15 t/m 16/09/2006 01:15 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie prevnetief fouilleren dd. 15 september 2006 werd bij 
verdachte in zijn schoenen 6 zakjes weed aangetroffen met een totaal 
gewicht van 13 gram. 
In overleg met Hovj P.Bertrands werd verdachte een schikkingsvoorstel 
gedaan van 100 Euro. 
Verdachte betaal de aangeboden transactie (kwitantie A 656029). 
Verdachte deed afstand van de aangetroffen weed. 
Parketnummer 505599-06. 

2006128392 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

16/09/2006 01:15 t/m 16/09/2006 01:15 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje 
hennep minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006126468 330 ALGEMENE MUTATIE 

16/09/2006 01:30 t/m 16/09/2006 01:30 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT -OOST 

Tijdens een actie preventief Fouileren op de scharnerweg gehouden op 
16 september 2006 werd omstreeks 01:25 een Voertuig een busje met een 
franse kentekenplaat 	een zilver kleurige merchedes met 4 
inzittenden door een motor rijder aangeleverd. 
Door Coll F.Verhagen werd aan de bestuurder duidelijk gemaakt waar we 
mee bezig waren en op de vraag of er wapens cq verdomi aanwezig was, 
gaf de bestuurder aan dat hij een gas alarm pistool bij zich had. Dit 
pistool werd aangetroffen in een rugzak, en dit was toch een zeer 
echt lijkend wapen zelf de patronen waren die erin zaten leken op 
echte kogels, door de collega van Bijzondere wetten werd dit 
vuurwapen gequalificeerd als een gas alarm pistool. 
De bestuurder heeft had tijdens het fouileren ook nog een mes in zijn 
broekzak zitten, in totaal heeft de bestuurder een boete betaald voor 
het vuurwapen 270 euro en 50 euro voor het mesje. Dit werd 
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afgehandeld door een andere collega. 

In deze auto zaten tevens de gebroersf vesley geb 1111101.979 
en ddy geb X1982 beide hadden een mes in hun broekzak 
zitten,  door collega van bijzondere wetten omschreven als een cat 
4 lid 7 wapen. 
Er was en bevoegdheid gegeven door justitie om hier transactie 
herdagen voor uit te delen en beide broers zowel Wesley als Teddy 
hebben een boete van 80 Euro betaald voor het aanwezig hebben van 
deze messen in hun broekzakken. 
Hier zijn twee afzonderlijk Xpol mutatie van aangemaakt: 
Wesley 2006126383 ivm innen van boete. 
Teddy 2006126367 ivm innen van boete. 

Beide broers waren niet in het bezit van een ID kaart hier ook een 
bekeuring voor uitgeschreven. 

2006128406 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

16/09/2006 01:30 t/m 16/09/2006 01:30 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje 
hennep minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006126367 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/09/2006 01:30 t/m 16/09/2006 01:30 
BUITENWOK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de broekzak van de 
verdachte een zakmes aangetroffen. In overleg met de Hovj werd een 
schikkings voorstel aangeboden van 80. euro verdachte deed afstaand 
ter vernietiging en betaalde de boete.a 659377 

2006126381 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

16/09/2006 01:30 t/m 16/09/2006 01:30 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren werd 4 gram hasj aangetroffen. 
Betrokkene deed vrijwillig afstand ter vernietiging van de drugs. 

2006126383 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/09/2006 01:30 t/m 16/09/2006 01:30 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de broekzak van de 
verdachte een zakmes aangetroffen. In overleg met de Hovj werd een 
beschiikingsvoorstel aangeboden van 80 euro. Verdachte deed afstand 
ter vernietigingen betaalde de boete. A 659379 

2006132334 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 
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16/09/2006 01:40 t/m 16/09/2006 01:40 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werden naast de 
bestuurderszitplaats 2 zakjes marihuana aangetroffen en hakje 
marihuana in een polstasje van de bestuurder. 
Na overleg met de HovJ (gemandateerd dooms-werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 50 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete. 
(kwitantie 658015). 

2006128445 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/09/2006 01:40 t/m 16/09/2006 01:40 
BUITENWIJK NOORD -WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  
Tijdens aktie preventief fouilleren dd. 15 september 2006 werd bij 
betrokkene op 16 september 2006 om 01.40 uur een ijzeren staaf en een 
ijzeren ketting aangetroffen. 
Betrokkene deed van hiervan vrijwillig afstand. 

2006129720 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/09/2006 01:40 t/m 16/09/2006 01:40 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 
Tijdens de actie preventief fouilleren busje traangas aangetroffen in 
handtas. Iom hovj j. de Koning schikkingsvoorstel aangeboden . 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete van 270 Euro. Kwtantie 
nr. A. 658017. 

2006131093 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/09/2006 01:40 t/m 16/09/2006 01:40 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006 werd 
bij verdachte in diens voertuig een klapmes en een slagwapen 
aangetroffen. 
Het mes werd aangetroffen in het dashboardkastje, terwijl het 
slagwapen in de kofferbak werd aangetroffen. 
IN overleg met Hovj. P. Bertrands werd verdachte een 
schikkingsvoorstel van 130 aangeboden. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete ad 130 
euro, kwitantienr. A656032. 
Parketnummer 505605-06. 

2006128414 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

16/09/2006 01:55 t/m 16/09/2006 01:55 
BUITENWIJK NOORD -WEST I BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  
Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje 
hennep van 35 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 
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2006128389 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

16/09/2006 01:55 t/m 16/09/2006 01:55 
BUITENWIJK NOORD-WEST / BOSSCHERVELD / BOSSCHERVELD 
BOSSCHERWEG 252,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 15 september 2006, 
lokatie Bosscherweg te Maastricht, werd bij betrokkene twee zakjes 
hennep minder dan 5 gram, benevens twee joint aangetroffen. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006129706 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

16/09/2006 02:00 t/m 16/09/2006 02:00 
BINNENSTAD jSTATENKWARTIER /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren op de maagdendries werd een 
boksbeugel aangetroffen in dashbaard.In overleg met hovj J.de Koning 
schikkingsvoorstel aangeboden. Verdachte deed afstand en betaalde de 
boete van 160 Euro. Kwitantie A. 658018. 

10-dec-08 - 13 - 	 10:50:13 
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2006129786 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

16/09/2006 02:30 t/m 16/09/2006 02:30 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren 7 gram marihuana aangetroffen. 
Iom hovj J. de Koning schikkingsvoorstel aangeboden van 50 Euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete kwitantie nr. A. 658014. 

2006126350 I62 AFHANDELING WET MULDER ZAAK 

16/09/2006 21:16 t/m 16/09/2006 21:16 
BUITENWIJK  NOORD-WEST / BOSCHPOORT / BOSCHPOORT 
BOSSCHERWEG (BE MAASTRICHT-WEST)  

Op vrijdag 15 september 2006, omstreeks 21.16 uur 
tijdens preventief fouilleren BE2 aan de Boscherweg, te Maastricht PA 
gecontroleerd. Bleken de ons bekende drugsrunner 
(bestuurder) er11111.111(bijrijder) in PA te zitten. Op de 
achterbank twee Fransozen met een niet plausibel verhaal omtrent hun 
verblijf in de PA. 

Bleek 	een CJIB vordering open te hebben staan. Hem deze 
laten betalen ter waarde 84,38 Euro. Vervolgens nog een tweetal 
Mini's gemaakt voor een totale waarde 260 Euro. Het tweede bedrag kon 

niet betalen. Zodoende zijn PA aan bureau gezet. alliNzal 
zijn vehikel 16/09 omstreeks 16.00 uur komen halen. Uiteraard enkel 
na betaling. 

aanvulling 3042 

-afhandeling- 

Indien  iffIllb zich meld aan planton het volgende: 
PA staat aan achterzijde van cellencomplex. Sleutels PA liggen bij 
het planton inclusief de twee geeltjes. Gelieve geeltjes uit te 
reiken en geld te innen middels kwitanties. Geld en mini,s af laten 
handelen door eigen BE. Gaarne kwitantienummers vermelden in mutatie. 

aanvulling 3042 22/09 

niet gemeld. Contact met justitie 	. PA kan niet 
inbeslag. 3 maanden bewaren mogelijk via Domeinen. Zaak is 
bestuursrechtelijk. In afwacht. PA achterzijde Pers.Park. geplaatst. 

AANVULLING 3042 09/10 

ZAAK CONFORM AFHANDELING IN BEWARING GENOMEN PA'S AF AAN HET 
HANDELEN. DAARTOE KOMENDE WEEK CONTACT OPNEMEN  MET ClI6 NI!M 
0582342040 NM FORMULIER AANVRAAG SCHOUW DOMEINEN. 

AANVULLING 3042 10/10 

CONTACT MEf1111.1.104 GEHAD DEZE ZOU ZSM VOERTUIGFORMULIER EN 
AANVRAAG TAXATIE DOMEINEN DOEN TOEKOMEN. 
DOMEINEN ZAL IOM C7IB TAXATIE KOMEN DOEN AAN HOOFDBUREAU MAASTRICHT. 
PERSONENAUTO VOORZIEN VAN KENTEKEN AC608H GEPARKEERD AAN 
ACHTERZIJDE 
CELLENCOMPLEX AAN HET HOOFDBUREAU TE MAASTRICHT. SLEUTELS VAN 
PERSONENAUTO ONDER ZONNEKLEP BEST.ZIJDE. VOERTUIGFORMULIER 
VOORLOPIGE 
MAATREGEL OP DASHBOARD GELEGD. 
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tel.nummer 0402679940 

AANVULLING 3042 01/11 

Heden na diverse pogingen op eerdere data contact gekregen met 
Domeinen. Men deelde mede reeds op 25/10 een taxatie te hebben gedaan 
op de PA. Het CJIB zal nu een besluit moeten vormen over de verdere 
afhandeling betreffende PA. Telefonisch contact gehad met CJIB welke 
een en ander zouden uitzoeken. Men zal terugbellen na het uitzoeken 
van de benodigde info. 

aanvulling 3042 09/11/2006 

Wederom contact met CJIB. Men kon mij niet mededelen wanneer het 
voertuig werd weggehaald door de Domeinen. Het bleek datilliill het 
openstaande bedrag van 2 x 130 Euro nog steeds niet had betaald. 

aanvulling 3042 01/12/2006 

En alweer contact met CJIB afd. LCA. Men had aan de domeinen opdracht 
gegeven het voertuig te verkopen per 25/11. Wanneer, men het voertuig 
zou komen weghalen bij het HB Maastricht kon hij me niet zeggen. Men 
zou mij ten spoedigste terugbellen hieromtrent. 

aanvulling 3042 01/12/2006 

Men belde zowaar terug en deelde mede dat het voertuig afgelopen 
woensdag al was opgehaald. Dit was niet het geval. Men zou eivoor 
zorg dragen dat de domeinen maandag langs kwamen om het voertuig te 
bergen. 

Aanvulling 2907 d.d. 05/12/2006 
Gebeld doorling.ivm ophalen BMW. Telnr.111110 010 
Joris ikg. zou het verder regelen. dit ter info. 

Aanvulling 3042 12/12/2006 

PA is weggehaald door domeinen. De zaak is aan onze zijde 
afgehandeld. 

2006138949 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

05/10/2006 17:51 t/m 05/10/2006 17:51 
BUITENWIJK WEST I BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de actie preventief fouilleren op 5 oktober, locatie Koningin 
Emmaplein werd bij verdachte een zakje weed aangetroffen, minder dan 
5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand. 

2006145536 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/10/2006 18:10 t/m 05/10/2006 18:10 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werd bij 
verdachte in het afgesloten kofferruim van zijn personenauto een 
luchtbuks aangetroffen. 
In overleg met de Hovj J.Hillen werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 127,00 euro. 
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De opgelegde boete werd door verdachte betaald (kwitantienr. 
A 656033). 
De verdachte deed afstand en het goed werd inbeslaggenomen. 

2006138809 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/10/2006 18:25 t/m 05/10/2006 18:25 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werd in de 
auto van betrokkene onder de linker voorstoel een ijzeren staaf met 
rubber handvat aangetroffen. 
In overleg met de HOVJ J.Hillen werd aan de verdachte een schikkings-
voorstel aangeboden van 65 Euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias E 900. 

2006145514 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

05/10/2006 18:41 t/m 05/10/2006 18:41 
BUITENWIJK WEST  I  MARIABERG / MARIABERG 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werden bij 
verdachte in diens linkervoorbroekzak twee zakjes wiet en twee zakjes 
hashish aangetroffen. 
Door de gemandateerde HovJ. J. Hillen werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel van 100 euro aangeboden, hetgeen verdachte 
betaalde. 
De verdovende middelen werd inbeslaggenomen. 
De boete werd geind op kwitantie A575649. 

2006145518 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/10/2006 18:50 t/m 05/10/2006 18:50 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werd bij 
verdachte links onder het dashboard een busje traangas aangetroffen. 
In overleg met de hovj J.Hillen werd aan de verdachte een 
schikkingsvoorstel aangeboden van E 220,--. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantienr. A 656035). 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006138870 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/10/2006 19:05 t/m 05/10/2006 19:05 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werd in de 
auto van betrokkene in het onafgesloten dashboardkastje een mes 
aangetroffen. 
In overleg met de HOVJ J.Hillen werd aan de verdachte een schikkings-
voorstel aangeboden van 65 Euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias E 900. 

2006145548 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/10/2006 19:15 t/m 05/10/2006 19:15 
BUITENWIJK WEST  I  MARIABERG / MARIABERG 
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KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werd in 
de personenauto van verdachte in het opbergvak van het 
linkervoorportier een busje pepperspray aangetroffen. 
Door de gemandateerde HovJ. J.  Mien  werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel van 220 euro aangeboden, hetgeen verdachte 
betaalde. 
Het busje pepperspray werd inbeslaggenomen. 
De boete werd geïnd via de mobiele pinautomaat op kwitantie A575650. 

2006145545 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/10/2006 21:00 t/m 05/10/2006 21:00 
BUITENWOK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werd bij 
verdachte een knuppel/staaf aangetroffen. 
In overleg met de Hovj J.Hillen werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel aangerboden van 65 Euro. 
Verdachte betaalde de opgelegde boete (kwitantienr. A 656037) 
Verdachte deed afstand en het goed werd in beslaggenomen. 

2006145524 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/10/2006 21:13 t/m 05/10/2006 21:13 
BUITENWIJK WEST / MARIABERG / MARIABERG 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werd bij 
verdachte in diens auto achter de bestuurdersstoel een houten 
vierkante staaf, aangetroffen. 
De staaf is rood van kleur met opschrift Titan, de totale lengte 
bedraagt 61 cm, 2 cm dik, uiteinde 13 cm voorzien van zwart slot, dat 
is omwikkeld met zwarte tape als handvat. 
Door de gemandateerde HovJ. J. Hillen werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel van 65 euro aangeboden, hetgeen verdachte 
betaalde. 
De houten staaf werd inbeslaggenomen. 
De boete werd geïnd via de mobiele pinautomaat op kwitantie A656202. 

2006137751 D631 WET AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRI7TUIGEN 

05/10/2006 21:30 t/m 05/10/2006 21:30 
BINNENSTAD  I KOMMELKWARTIER / KOMMELKWARTIER 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens aktie preventief Fouilleren reed betrokkene Oren op een 
genoemde bromfiets. Hij had geen voor- en achterlicht, geen helm, 
geen stickers, geen  verzekering, het bleek een Belgische bromfiets 
zonder goedkeuringsnummer en 1.5 Kw vermogen. 

Alles bij elkaar reden genoeg om de bromfiets inbeslag te nemen. Oren 
voorzien van diverse mulders. Zal overleg plegen met justitie omtrent 
genoemd voertuig. 

****************************************************************** 

Heden 03/11/2006 gebeld met  GEM van justitie Maastricht 
omtrent de bromfiets. Hij gaf aan dat PV moet worden opgemaakt 
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terzake 30 WAM en geen goedkeuringsnummer. Op grond hiervan kan 
bromfiets inbeslag genomen worden en kan justitie deze onttrekken aan 
het verkeer. Derhalve dient verdachte gehoord te worden. Waar 
mogelijk ook nog een afstandverklaring. 

Hierna PV opmaken en insturen. Vermelden dat 	'penaar is van 
voornoemde BF. 

***Aanvulling dd 04/12/2006, Dresens*** 
Ontbieding verstuurd aanila met meldingsdatum 12/12/2006 te 10:00 
uur aan DB Maastricht. Verdachte kwam niet opdagen zonder afmelding. 

Wederom ontboden dd 21/12/2006 te 15:00 uur, echter wederom geen 
reaktie danwel afmelding. 

2006145538 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 
05/10/2006 21:30 t/m 05/10/2006 21:30 
BUITENWIJK WEST / MARIABERG / MARIABERG 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werd bij 
verdachte in diens rechterjaszak, een mes aangetroffen. 
Door de gemandateerde Hov). 3. Hillen werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel van 65 euro aangeboden, hetgeen verdachte 
betaalde. 
Het mes werd inbeslaggenomen. 
De boete werd geind op kwitantie A656040. 

2006145544 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 
05/10/2006 21:40 t/m 05/10/2006 21:40 
BUITENWIJK WEST / MARIABERG / MARIABERG 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werd bij 
verdachte in het middenconsole van diens personenauto, een valmas 
annex aansteker aangetroffen. 
Door de gemandateerde  Hoy]. J. Hillen werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel van 130 euro aangeboden, hetgeen verdachte 
betaalde. 
Het mes werd inbeslaggenomen. 
De boete werd geïnd  op kwitantie A656203. 

2006138846 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

05/10/2006 22:45 t/m 05/10/2006 22:45 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 5 oktober 2006 werd bij 
verdachte een uitklapbaar mes, dat vergrendeld kan worden, 
aangetroffen. 
In overleg met de HOVJ J.Hillen werd aan de verdachte een schikkings-
voorstel aangeboden van 65 Euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias E 900. 

2006161454 I50 PREVENTIE (PROJECT) 



Rapportviewer - Prototype incidentoverzicht per BE en Projectcode 	 pagina 6 van 7 

23/11/2006 14:00 t/m 23/11/2006 23:00 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 

 PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Op 23/11/2006 met het ROG deelgenomen aan het project 12prev / 
12drugs te Maastricht. In eerste instantie zou het project 
plaatsvinden op het Emmaplein, maar wegens de slechte 
weersomstandigheden werd de lokatie verlegd naar de garage van het DB 
Maastricht. 
Resultaten van het project voor het ROG: 
11 * softdrugs  (wiet) onder de 5 gram - aftsandsverklaring; 
1 * 120 gram softdrugs (wiet); 
1 * wapen  (wapenstok); - 

1 * wapen  (mes); 
1 * pepperspray; 
3 * mini-pv (2 ID-kaart en 1 gebrek voertuig) 
1 * ongeveer 40 gram harddrugs (heroine). 

Ter kennisname. 

2006161342 I33 CONTROLE WARENWETGEVING 

23/11/2006 14:00 t/m 23/11/2006 23:00 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

De preventief fouilleeractie van TEAM 2 afdeling II Maastricht West 
werd gehouden in de garage van het districtsbureau Maastricht. 

Planning was om net als bij de vorige actie een statische controle te 
houden op het Koningin Emmaplein. Gezien de hevige regenval en het 
feit dat we toch te maken hebben met a-selectief binnengeloodse 
personen, werd gekozen om te verkassen naar het DB. 

Aan deze controle participeerden diverse ondersteunende eenheden 
zoals BMO - ROG - PAT - en Speurhondengeleiders van de TR. 

Door OVJ VINSWINIA was het bevel afgegeven tot preventief 
fouilleren. Tussen 16.00 uur en 23.00 uur werd gecontroleerd. 

De mandatering om direct boetes op te leggen was afgegeven aan HOVJ 
Patrick Bertrands . 

Resultaten: 

52 gecontroleerde voertuigen 
109 gecontroleerde inzittenden van deze voertuigen, waarvan 90 
buitenlanders. 

5 wapens : 

2 x slagwappens (2x Belgische nationaliteit) 
1 x pepperspray (Nederlandse nationaliteit) 
lx x-marker (Belgische nationaliteit) 
1 x 	steekwapen (Belgische nationaliteit) 

0 	afgenomen ademtesten 
14 geschreven bonnen (Wet Mulder) 
(terzake constructiesnelheid - verlichting - legitimatie  - 
telefoneren - geslotenverklaring - verkeerd voorsorteren - rijbewijs 
niet tonen of niet leesbaar) 

23 	deelnemende collegae (inclusief ondersteunende eenheden) 
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125 gram soft-drugs zonder transactie (sepot) 
100 gram aangetroffen soft-drugs met transactie 
(bij 1 verdachte met de Belgische nationaliteit) 

0 gram hard-drugs zonder transactie 
45 gram aangetroffen harddrugs met transactie 

870 EURO aan geinde boetes 
lx aantreffen gesignaleerde terzake openstaande boetes tbv 93.75 

Conclusie: 	een geslaagde actie ! ! 

2006164272 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

23/11/2006 16:30 t/m 23/11/2006 16:30 
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK I VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, locatie 
Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje 
wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164519 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI)ST 2) 

23/11/2006 16:45 t/m 23/11/2006 16:45 
BUITENWIJK ZUID-WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006 werden 
bij verdachte drie gripzakjes met wiet aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164212 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

23/11/2006 16:49 t/m 23/11/2006 16:49 
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, locatie 
Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje 
wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

10-dec-08 - 14 - 	 10:50:13 
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2006164162 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

23/11/2006 17:02 t/m 23/11/2006 17:02 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, locatie 
Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een joint 
minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164252 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

23/11/2006 17:10 t/m 23/11/2006 17:10 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, locatie 
Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje 
wiet en 1 joint, samen minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164156 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

23/11/2006 17:12 t/m 23/11/2006 17:12 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, locatie 
Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje 
wiet en 1 joint, samen minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164133 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST  2) 

23/11/2006 17:20 t/m 23/11/2006 17:20 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, locatie 
Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje 
wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164127 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

23/11/2006 17:30 t/m 23/11/2006 17:30 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, locatie 
Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje 
wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006163736 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

23/11/2006 17:30 t/m 23/11/2006 17:30 
BUITENWIJK  ZUID-WEST I VILLAPARK I VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 23 november 2006, lokatie 
Prins Bisschopsingel 53 werd bij verdachte een zakje wiet en een 
joint minder dan 5 gram aangetroffen 
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Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006163713 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

23/11/2006 17:35 t/m  23/11/2006 17:35 
BUITENWOK ZUID-WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 23 november 2006, lokatie 
Prins Bisschopsingel 53 werd bij verdachte een zakje wiet minder dan 
5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006163722 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

23/11/2006 17:40 t/m 23/11/2006 17:40 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 23 november 2006, lokatie 
Prins Bisschopsingel 53 werd bij verdachte een zakje wiet minder dan 
5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006163726 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

23/11/2006 17:40 t/m 23/11/2006 17:40 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 23 november 2006, lokatie 
Prins Bisschopsingel 53 werd bij verdachte een zakje wiet minder dan 
5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006163615 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

23/11/2006 17:40 t/m 23/11/2006 17:40 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 23 november 2006, lokatie 
Prins Bisschopsingel 53 werd bij verdachte een zakje wiet minder dan 
5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164218 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

23/11/2006 18:10 t/m 23/11/2006 18:10 
BUITENWOK ZUID-WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, locatie 
Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje 
wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164528 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

23/11/2006 20:20 t/m 23/11/2006 20:20 
BUITENWIJK ZUID-WEST  I  VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, Prins 
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Bisschopsingel 53 te Maastricht werd in de personenauto Golfvan 
verdachte) met kenteken  111101111in het vakje van het linker 
voorportier een busje pepperspray merk Protect Pfefferspay Anti Dog 
in beslag genomen. 
Door de gemandateerde HOVJ P.Bertrands werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel gedaan van 220 Euro. 
Verdachte betaalde de boete (kwitantievr. A 656209). 
De pepperspray werd in beslag genomen. 
Parketnummer 505749-06. 

2006164520 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

23/11/2006 20:25 t/m 23/11/2006 20:25 
BUITENWOK ZUID -WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, Prins 
Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte 2 zakjes wiet, 
minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164515 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

23/11/2006 20:26 t/m 23/11/2006 20:26 
BUITENWIJK ZUID-WEST  I  VILLAPARK  I  VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006 werd bij 
verdachte een busje X-Marker aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164503 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

23/11/2006 20:38 t/m 23/11/2006 20:38 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006 werd bij 
verdachte een gripzakje met wiet aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164503 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

23/11/2006 20:38 t/m 23/11/2006 20:38 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006 werd 
in de kofferbak in de auto van verdachte een mes aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006164517 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

23/11/2006 20:40 t/m 23/11/2006 20:40 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, Prins 
Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje wiet, 
minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 
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2006163663 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

23/11/2006 20:50 t/m 23/11/2006 20:50 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK I VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 23 november 2006, lokatie 
Prins Bisschopsingel 53 werd bij verdachte een zakje wiet minder dan 
5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006161348 323 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON 

23/11/2006 21:00 t/m 23/11/2006 21:00 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens 12prev. vernoemde persoon gecontroleerd. Bleek nog een mulder 
te hebben openstaan te weten Parket cjibnr. M090660709 openstaande 
vordering 93,75 euro of buitengebruik stelling vernoemd voertuig. 
Betrokkene heeft gedeelte cash betaald (75,00euro) en gedeelte 
pinbetaling (18,75 euro). Via BMO medewerkster Karien werd kwitantie 
ingevuld en geld geind. Nummer A 656211 kwitantie op dit moment 
onbekend. 

2006164536 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

23/11/2006 21:00 t/m 23/11/2006 21:00 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006 werd in 
het voertuig van verdachte een knuppel aangetroffen binnen 
handbereik naast de bestuurdersstoel. 
De knuppel werd inbeslaggenomen. 
Verdachte heeft de boete niet betaald. Afhandeling zal plaatsvinden 
via Tobias. 

10-dec-08 - 15 - 	 10:50:13 
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2006164506 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

23/11/2006 21:00 t/m 23/11/2006 21:00 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, Prins 
Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje wiet, 
minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164298 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

23/11/2006 21:00 t/m 23/11/2006 21:00 
BUITENWOK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, locatie 
Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een JOINT 
minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006161790 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

23/11/2006 21:20 t/m 23/11/2006 21:20 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006 werd bij 
verdachte een zakje met 2,5 gram wiet aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164522 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

23/11/2006 21:24 t/m 23/11/2006 21:24 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006 werden 
bij verdachte een gripzakje met wiet en een joint aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006161319 F40 BEZIT HARD-DRUGS  (LIJST  1) 

23/11/2006 21:24 t/m 23/11/2006 21:30 
BUITENWIJK WEST / MARIABERG / MARIABERG 
TONGERSEWEG 156,0000 THV (BE MAASTRICHT-WEST)  

Ivm het project preventief fouilleren te Maastricht. We reden over de 
Tongerseweg te Maastricht en zagen een auto rijden met het kenteken 
.a. In deze auto zat een bestuurder welke een controle waard 
was. Deze een stopteken gegeven waaraan deze voldeed. Nadat de 
betrokken bestuurder was medegedeeld wat het doel van de controle 
was, hebben wij hem ons laten volgen met gebruikmaking van het 
transparant op de politieauto, met de tekst "Volgen". Uit voorzorg 
hadden wij het rijbewijs en kentekenbewijs van de bestuurder onder 
ons genomen. Wij verbalisanten reden over de Tongerseweg in de 
richting van de Prins Bischopsingel. Ik, verbalisant Custers, zag 
op enig moment, in mijn linker buitenspiegel, dat er plasticzakjes 
uit de auto van de verdachte gegooid worden. Hierop stopte wij onze 
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surveillanceauto en stelde een onderzoek in. Ik, verbalisant van 
Iersel, ben op aanwijzing van verbalisant Custers naar de plaats 
gelopen alwaar deze de zakjes uit het raam had zien gooien. Ik, 
verbalisant van Iersel, zag op het midden van de rijbaan, t.h.v. 
perceel 156, twee plasticzakjes liggen en diverse kleine zakje met 
een bruine substantie er in. Deze zakjes werden door mij, van Iersel, 
veiliggesteld en in beslag genomen. 

Hierop werd de verdachte aangehouden. 

Door speurhondengeleiders werd een onderzoek in en aan het voertuig 
ingesteld. In de auto werden nog 4 bollen heroine aangetroffen. 
Hiervan zal PV worden opgemaakt. 

De auto staat aan de voorzijde van het Hb. De verdachte is 
overgebracht naar Cellencompl. Sittard. 
Rijbewijs en kentekenbewijs zijn bij de stukken gevoegd en kunnen 
terug naar de verdachte. 

In het totaal is er +J- 54 gram (bruto) Heroine aangetroffen. 
De Vedomi+KVI's liggen in de kluis van de OVD. 

Verdachte is OPS 1000. 
Verdachte moet nog gehoord worden. 

AANVULLING 24/11/06 
MTA Stassen 
Zaak mbt 6zus gekregen. Verdachte gehoord na overleg parket Van der 
Horst (11:45 uur) in vrijheid gesteld Hovj Koevoets heenzending 11:50 
uur. 
GSM en auto inbeslaggenomen, van beide werd afstand gedaan door 
verdachte. 
Bij pa is kenteken 1/2 en keuringsbewijs aanwezig. 
Iom OVJ auto naar de domeinen. 

Blijkt dat kentekenhoudster nog een zelfde pa op naam heeft staan die 
gebruikt wordt bij de handel in vedomi. 

11/12 
GSM/auto/papieren overgedragen aan inbeslaggenomengoederen. 

AANVULLING 20/12/06 
MTA Stassen 
De auto werd gestald bij de Domeinen, in de pa lagen nog enkele 
papieren, autoradio, cd's, gsm-autolader. 
Brief gestuurd naar kentekenhoudster, iom F. Kramer. 
Deze goederen kan men binnen 30dgn ophalen. Indien niet opgehaald 
behandelen als gevonden voorwerp. 
Liggen bij BMO afd West. 

30/01/2007 
Goederen niet binnen gesteld termijn opgehaald, gedeponeerd in 
container. 

02/02/07 
Gebeld met NFI ivm het rapport dat nog steeds niet ontvangen was. 
Bleek dat er nooit iets opgestuurd is geworden. Uit controle bleek 
dat de vedomi vanuit de kluis OVD naar Inbeslaggenomen goederen zijn 
gegaan en daar vernietigd. 

Iom justitie sepot. 
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2006163681 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LIJST  2) 

23/11/2006 21:27 t/m 23/11/2006 21:27 
BUITENWIJK ZUID -WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 23 november 2006, lokatie 
Prins Bisschopsingel 53 werd bij verdachte een zakje wiet minder dan 
5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164511 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

23/11/2006 21:37 t/m 23/11/2006 21:37 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, Prins 
Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje wiet, 
minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006163658 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

23/11/2006 21:45 t/m 23/11/2006 21:45 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 23 november 2006, lokatie 
Prins Bisschopsingel 53 werd bij verdachte een zakje wiet minder dan 
5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164504 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

23/11/2006 21:45 t/m 23/11/2006 21:45 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, Prins 
Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje wiet 
aangetroffen, minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006164294 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

23/11/2006 21:45 t/m 23/11/2006 21:45 
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 23 november 2006, locatie 
Prins Bisschopsingel 53 te Maastricht werd bij verdachte een zakje 
wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006168958 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

08/12/2006 00:45 t/m 09/12/2006 00:45 
BUITENWIJK  OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST)  

Tijdens de preventief fouilleren werd er afstand gedaan van minder 
dan 5 gram weed doo 	zie tobias 09122006 00:45 2907 
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2006169800 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

08/12/2006 01:00 t/m 09/12/2006 01:00 
BUITENWIJK ZUID-WEST  I  VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een hoeveelheid wiet van 4 gram aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006168956 330 ALGEMENE MUTATIE 

08/12/2006 19:00 t/m 09/12/2006 03:00 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 2,0000 THV (BE MAASTRICHT-00ST)  

Op vrijdag 08/12/2006 tussen 19.00 uur en 09/12/2006 te 02.00 uur een 
contole gehouden in het kader van preventief fouilleren. Deze 
controle werd gehouden op de Scharnerweg op het terrein van de 
brigade van de KMAR. 

Aan de actie namen onder andere deel de collega's van Maastricht Oost 
in samenwerking met de collega's van het gemeentelijk blauw, 
permanent autoteam (PAT), speurhonden geleiders, afdeling bijzondere 
wetten en collega's van de vrijwillige politie. 

Tijdens de controle werden in totaal 35 voertuigen gecontroleerd op 
de aanwezigheid van wapens. In totaal werden er 66 inzittenden 
gecontroleerd. Aantal gecontroleerde voertuigen was minder dan 
normaal vanwege zeer slechte weersomstandigheden. 

NEDERLANDSE VOERTUIGEN:  
Er werden 24 Nederlandse voertuigen gecontroleerd. In deze voertuigen 
zaten in totaal 41 inzittenden. Deze werden allen gecontroleerd. 

In totaal werden er 2 personen van deze voertuigen aangehouden voor 
het rijden onder invloed. Een van de personen blies 255 ugl en de 
andere 380 ug/I. Bij de laatse persoon werd het rijbewijs ingevorderd 
daar het een beginnend bestuurder betrof. 

Verder werd bij een van de bestuurders 122,5 gram bruto heroine 
aangetroffen in diens voertuig. Deze persoon werd aangehouden en in 
verzekering gesteld. 

Verder werd er bij een Nederlander een mes (cat 4 onder 7) 
aangetroffen. Deze man wilde niet betalen. Er werd een E900 
uitgeschreven. 

Verder kregen twee personen (van Marokkaanse afkomst met Nederlandse 
nationaliteit) een verbaal voor drugsrunnen. 

FRANSE VOERTUIGEN: 
Er werden 4 Franse voertuigen gecontroleerd. In deze 4 voertuigen 
zaten 12 inzittenden. 

Een van de personen betaalde een transactie voor het aanwezig hebben 
van 1 gram  heroïne.  Betaalde bedrag 240 euro. 

BELGISCHE VOERTUIGEN: 
Er werden 5 Belgsiche voertuigen gecontroleerd. In deze voertuigen 
zaten in totaal 9 inzittenden. 
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Een van deze Belgische personen had nog een boete openstaan van 
243,76. Deze werd direct betaald. 

DUITSE VOERTUIGEN: 
Er werd 1 Duits voertuig gecontroleerd. 
Geen bijzondetheden. 1 inzittende. 

Verder werden er nog: 
- lx verbaal voor verlichting uitgeschreven 
- lx geen gordel dragen (kind van paar jaar los op bijrijdersstoel 
ziten) 
- lx verbaal voor vuurwerk voorhanden hebben 
- lx verbaal ter zake onverzekerd rondrijden. 

2006168960 133 CONTROLE WAPENWETGEVING 

08/12/2006 19:00 t/m 09/12/2006 03:00 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tussen 19.00 uur en 03.00 uur werd er preventief gefouilleerd in 
de 3 basiseenheden van Maastricht. (Centrum - West - Oost) 
Gezien de slechte weersomstandigheden werd door Maastricht West 
afgeweken van het draaiboek en gekozen voor het alternatief, de 
garage aan het DB. 

Participanten: 

BMO - ROG - VP - BPZ - 2 Motorrijders - 1 BW - PAT - 
Speurhondengeleiders Divisie - Gemeentelijk Blauw. 

40 	gecontroleerde voertuigen 
94 	gecontroleerde inzittenden van deze voertuigen 

5 wapens : 

1 x slagwappens (Nederlandse nationaliteit) 
1 x 	pepperspray (Belgische nationaliteit) 
2 x steekwapen ( Belgische  nationaliteit) 
1 x doorgeladen vuurwapen (Franse nationaliteit) 

= Afzondelijk gemuteerd! 

3x afgenomen ademtesten 
lx 	Artikel 8 Rijden onder invloed (255 UGL) (afz mutiny 

10 	geschreven bonnen (Wet Mulder) 
respectievelijk te rzake: 
Verlichting - ID-kaart - Uitlaat - Kale banden - Gordel 

15 	deelnemende collegae (inclusief ondersteunende eenheden) 

29 x bezit softdrugs minder dan 5 gram soft-drugs (sepot) 

1 x 20 gram soft-drugs met transactie (transactie 100 euro) 

- gram aangetroffen hard-drugs zonder transactie 
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- gram aangetroffen hard-drugs met transactie 

700 EURO aan  geïnde boetes 

2 personen OPS (lx geind en lx niet voldaan vrt derhalve ibn) 

2x aangehouden persoon te rzake koperdiefstal. (afzondelijk 
gemuteerd) Verdachte bekende vervolgens 5 zaken !! (in belang van het 
onderzoek  hierover nog geen uitspraak in de media doen) 

Conclusie: 
Professioneel en veilig gewerkt en een goede  vangst!!  

2006168955 I33 CONTROLE WAPENWETGEVING 

08/12/2006 19:00 t/m 09/12/2006 02:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tussen genoemde tijdstippen preventief fouilleren uitgevoerd. 
Gezien de slechte weersomstandigheden gekozen voor lokatie onder de 
Kennedybrug. 

Betrof een controle voor de stad Maastricht op 3 afzonderlijke 
lokaties. 

Totaal gecontroleerd: 

53 voertuigen 
157 inzittenden 

Opbrengst: 

1 kapmes (Frankrijk) 
1 vlindermes (Frankrijk) 
3 zakmessen (Duitsland, Frankrijk en België) 
1 honkbalknuppel (Frankrijk) 
1 wapenstok (soo rt  goedendag) (België) 
1 traangas (België) 

Verder aangetroffen soft-drugs met transactie: 
130 gram 

Aangetroffen soft-drugs zonder transactie: 
214 gram 

Geïnde  boetebedrag 1290 euro. 

1 persoon aangehouden (t.z. bezit pepperspray en zakmes). Kon niet 
betalen. 

2006169456 I300 ALCOHOLCONTROLE 

08/12/2006 20:00 t/m 09/12/2006 02:30 
BINNENSTAD I JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
SINT HUBERTUSLAAN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens preventief fouilleren werden diverse personen onderworpen aan 
een blaastest o.g.v. de alcoholwetgeving. Allen negatief. 

2006169913 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/12/2006 20:41 t/m 08/12/2006 20:41 
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BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij betrokkene een broodmes 
aangetroffen in de kofferbak van zijn auto 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006169926 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/12/2006 20:53 t/m 08/12/2006 20:53 
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, Prins 
Bisschopsingel 53 te Maastricht, werd bij verdachte in zijn auto een 
stuurslot in de vorm van een slagwapen (honkbalknuppel) aangetroffen. 
Het stuurslot lag rechts naast de bestuurdersstoel. 
Verdachte deed afstand van het wapen ter vernietiging. 
Afhandeling via Tobias (E900). 

2006168927 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

08/12/2006 21:10 t/m 08/12/2006 21:10 
BUITENWIJK  OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST 

Tijdens de aktie preventie fouilleren dd 8 december 2006 minder dan 5 
gram weed aangetroffen Weed afgestaan. 

2006168953 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

08/12/2006 21:15 t/m 08/12/2006 21:15 
BUITENWOK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd er afstand gedaan van 
minder dan 5 gram weed doo 
tobias bon 08122006 21:15 17 

10-dec-08 - 16 - 	 10:50:13 
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2006169868 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

08/12/2006 21:17 t/m 08/12/2006 21:17 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte een zakje wiet 
en een joint aangetroffen, totaal minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006169912 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/12/2006 21:22 t/m 08/12/2006 21:22 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een busje CS-gas, merk Bodyguard, aangetroffen in haar 
handtas. 
Het goed werd inbeslaggenomen. 
Door de gemandateerde H.o.v.J. B. De la Haije werd een schikking 
opgelegd van 220 euro, die door verdachte middels een pinbetaling 
werd betaald. 
Kwitantienummer A656049. 
Parketnummer 505802-06. 

2006169842 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

08/12/2006 21:30 t/m 08/12/2006 21:30 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte een zakje wiet 
aangetroffen van minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006169849 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

08/12/2006 21:30 t/m 08/12/2006 21:30 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte twee zakjes 
wiet aangetroffen van minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006169799 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

08/12/2006 21:40 t/m 08/12/2006 21:40 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte een zakje wiet 
aangetroffen van minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006169810 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

08/12/2006 21:50 t/m 08/12/2006 21:50 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK  /VILLAPARK 
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PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een hoeveelheid van minder dan 5 gram wiet aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169835 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/12/2006 22:00 t/m  08/12/2006 22:00 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MARSBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Bij verdachte werd een stanleymes aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169795 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

08/12/2006 22:05 t/m 08/12/2006 22:05 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een hoeveelheid hennep van 0,8 gram aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169791 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LOST 2) 

08/12/2006 22:06 t/m 08/12/2006 22:06 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een hoeveelheid hennep van 2,8 gram aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169794 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LOST 2) 

08/12/2006 22:10 t/m 08/12/2006 22:10 
BUITENWIJK ZUID-WEST  I  VILLAPARK  I  VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte een zakje wiet 
aangetroffen van minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006168911 H12 INBESLAGNAME MOTORVOERTUIG 

08/12/2006 22:16 tJm 08/12/2006 22:16 
BUITENWIJK  OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Naar aanleiding van het aantreffen van ruim 122 gram (bruto) 
harddrugs, voertuig alsmede kentekenbewijzen inbeslag genomen. 
KVI opgemaakt. 

2006169831 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

08/12/2006 22:24 t/m 08/12/2006 22:24 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een hoeveelheid wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
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2006168911 644 ONDERZOEK OVERIG 

08/12/2006 22:30 t/m 08/12/2006 22:30 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK  I  VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Bij de reglementaire fouillering in het cellenblok voor de 
insluiting, vielen tijdens het los maken van de broekriem door de 
verdachte, 4 bolletjes bruin poeder in plastic gedraaid op de grond. 
Deze 4 bolletjes eveneens inbeslag genomen. 
KVI opmaakt. 
Hiervan putje van bevindingen opgemaakt. 

2006168967 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

08/12/2006 22:45 t/m 08/12/2006 22:45 
BUITENWIJK  OOST  I SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd er door WiNalanife  
afstand gedaan van minder dan 5 gram weed. 
zie tobias 08122006 22:45 2907 

2006168921 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

08/12/2006 22:45 t/m 08/12/2006 22:45 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens de aktie preventie fouilleren dd 8 december 2006 is bij 
betrokkene minder dan 5 gram weed aangetroffen. Hij heeft hier afstand 
van gedaan. zie tobias bon 08122006 22:45 2907 

2006168951 323 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON 

08/12/2006 22:45 t/m 08/12/2006 22:45 
BUITENWIJK  ZUID-OOST / RANDWYCK / RANDWYCK 
MOLENSINGEL 25,0000 (BE MAASTRICHT-OOST)  

Tijdens preventief fouilleren betrokken persoon aangetroffen. Bij 
bevraging bleek deze nog een tweetal signaleringen te hebben 
openstaan. 
Betrokkene betaalde beide  signaleringen. 

Afsignalering opgemaakt en gefaxt naar 6996. 

2006169855 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/12/2006 22:45 t/m 08/12/2006 22:45 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren op de Maasboulevard, kapmes 
aangetroffen in kofferbak. I.o.m. gemandateerde P.Huinen 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 Euro. Verdachte deed afstand en 
betaalde de boete Kwitantie nr. A. 658126 ! 

2006169801 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

08/12/2006 22:50 t/m 08/12/2006 22:50 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte 2 joints aangetroffen. 
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Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169847 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

08/12/2006 22:50 t/m 08/12/2006 22:50 
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werden bij 
verdachte drie zakjes wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006168931 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

08/12/2006 23:14 t/m 08/12/2006 23:14 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MARSBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren 13 gram wiet aangetroffen, 
I.o.m. P.Huinen gemandateerde, schikkingsvoorstel aangeboden van 100 
Euro. Verdachte deed afstand en betaalde de boete Kwitantie nr. A. 
658128. 

10-dec-08 - 17 - 	 10:50:13 
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2006169901 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 
08/12/2006 23:30 t/m 08/12/2006 23:30 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd 13 gram marihuana bij de 
verdachte aangetroffen. 
In overleg met de (gemandateerde)  HovJ P. Huinen een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(pin A658130). 

2006169817 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/12/2006 23:35 t/m 08/12/2006 23:35 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd in de rechter jaszak een 
klapmes aangetroffen. 
In overleg met de (gemandateerd) HovJ P.Huinen werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A658129). 

2006169930 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 
08/12/2006 23:44 t/m 08/12/2006 23:44 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werden in de jas van de 
verdachte 4 zakjes wiet (17 gram) aangetroffen. 
In overleg met de (gemandateerde) HovJ P. Huinen werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(pin A658133) 

2006169808 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

08/12/2006 23:45 t/m 08/12/2006 23:45 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in een heuptasje van de 
verdachte een vlindermes  aangetroffen. 
In overleg met de (gemandeteerde) HovJ P.Huinen werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A658132). 

2006169870 F41 BEZIT SOFTDRUGS (WST 2) 
08/12/2006 23:45 t/m 08/12/2006 23:45 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren werd in de kleding van de 
verdachte 20 gram wiet aangetroffen. 
In overleg met de (gemandateerde) HovJ werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(A658131). 
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SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijden de aktie preventief fouilleren minder dan 5 gram weed 
afgestaanh door 	 zie tobias 09122006 00:50 2907 

2006168970 F40 BEZIT HARD-DRUGS (LIJST  1) 

09/12/2006 00:50 t/m 09/12/2006 00:50 
BUITENWOK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 2,0000 THV (BE MAASTRICHT -OOST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren op de Scharnerweg lokatie KMAR 
brigade werd in de rechter zak van de broek van de VE een gram 
heroine aangetroffen. Was verpakt in snowseal. 09/12/2006 te 00.50 
uur. 

Stof werd getest middels ODV test. Reageerde postitief. 

Door de HOVJ P. Hoop werd aan de Ve een schikkingsvoorstel gedaan 
van 240 euro. VE betaalde direct. Kwitantiebonnummer A571560. Geld 
werd in ontvangt genomen door R Verhoeckx. 

Ve deed afstand ter vernietiging. Schriftelijke formulieren tbv 
preventief fouilleren werden opgemaakt. 

2006169891 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

09/12/2006 01:00 t/m 09/12/2006 01:00 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een zakje inhoudende 10 gram wiet en een zakje inhoudende 
10 gram hashish aangetroffen. 
Deze werden aangetroffen bij het kruis van de verdachte. 
Verdachte verklaarde de softdrugs te hebben gekocht bij vier 
verschillende coffeeshops, waaronder de Mississippi, de Smokey, 
de Heaven. 
De softdrugs werden inbeslaggenomen. 
Door de gemandateerde H.o.v.J. B. De Ia Haije werd een schikking van 
100 euro opgelegd, die door verdachte werd betaald. 
Kwitantienummer A660502. 
Parketnummer 505803-06 

2006169867 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

09/12/2006 01:04 t/m 09/12/2006 01:04 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een zakje wiet vermengt met tabak minder dan 5 gram 
aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169816 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

09/12/2006 01:30 t/m 09/12/2006 01:30 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK  /VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte een zakje wiet 
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Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte een zakje wiet 
aangetroffen van minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006169865 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

09/12/2006 00:06 t/m 09/12/2006 00:06 
BUITENWOK ZUID-WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een joint minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169851 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

09/12/2006 00:07 t/m 09/12/2006 00:07 
BUITENWIJK ZUID-WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een zakje wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 

Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169871 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

09/12/2006 00:08 t/m 09/12/2006 00:08 
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een zakje wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 

Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169825 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

09/12/2006 00:09 t/m 09/12/2006 00:09 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte 2 zakjes wiet aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169938 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

09/12/2006 00:10 t/m 09/12/2006 00:10 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren 20 gram wiet aangetroffen. 
I.o,m, gemandateerde P.Huinen schikkingsvoorstel aangeboden van 100 
Euro. Verdachte deed afstand en betaalde de boete Kwitantienr. A. 
658136. 

2006169875 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

09/12/2006 00:15 t/m 09/12/2006 00:15 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK I VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 
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Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een zakje wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169797 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

09/12/2006 00:23 t/m 09/12/2006 00:23 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een hoeveelheid weed minder dan  vijf gram aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169807 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

09/12/2006 00:24 t/m 09/12/2006 00:24 
BUITENWIJK ZUID -WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een hoeveelheid van 2 blokjes hashisj minder dan 5 
gram. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169876 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

09/12/2006 00:25 t/m 09/12/2006 00:25 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK  I  VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte een zakje wiet 
aangetroffen van minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

10-dec-08 - 18 - 	 10:50:13 
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2006168911 H10 INBESLAGNAME  GOEDEREN 

09/12/2006 00:30 t/m 09/12/2006 00:30 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

In de inbeslag genomen personenauto van verdachte el Bahri werden 
drie gsm's aangetroffen. 
Alle drie de telefoons waren ingeschakeld. 
lx samsung D600; lx Nokia grijs; lx Nokia zwart/grijs. 
Inbeslag genomen en KVI opgemaakt. 

2006169815 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

09/12/2006 00:34 t/m 09/12/2006 00:34 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 

 PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een hoeveelheid wiet minder dan vijf gram aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169803 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

09/12/2006 00:40 t/m 09/12/2006 00:40 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte een zakje wiet 
aangetroffen van minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006169894 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/12/2006 00:45 t/m 09/12/2006 00:45 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, Prins 
Bisschopsingel 53, Maastricht werd bij verdachte in zijn 
rechterbroekzak een zakmes aangetroffen. 
In overleg met de gemandateerde HOVJ B.DelaHaye werd aan betrokkene 
een 
transactievoorstel gedaan van 65,00 Euro. 
Verdachte betaalde deze boete (kwitantienr. A 660501) en deed afstand 
van het aangetroffen wapen ter vernietiging. 

Parketnr. 505804-06. 

2006168911 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

09/12/2006 00:49 t/m 09/12/2006 00:49 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

In de inbeslag genomen personenauto van el Bahri werd tevens een 
lijst met namen en rijroute aangetroffen. 
Lijst inbeslag genomen. KVI 

2006168965 F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

09/12/2006 00:50 t/m 09/12/2006 00:50 
BUITENWUK OOST / SCHARN / SCHARN 
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SCHARNERWEG 103,0000 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijden de aktie preventief fouilleren minder dan 5 gram weed 
afgestaanh door 	 zie tobias 09122006 00:50 2907 

2006168970 F40 BEZIT HARD-DRUGS (LIJST 1) 

09/12/2006 00:50 t/m 09/12/2006 00:50 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 2,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren op de Scharnerweg lokatie KMAR 
brigade werd in de rechter zak van de broek van de VE een gram 
heroine aangetroffen. Was verpakt in snowseal. 09/12/2006 te 00.50 
uur. 

Stof werd getest middels ODV test. Reageerde postitief. 

Door de HOVJ P. Hoop werd aan de Ve een schikkingsvoorstel gedaan 
van 240 euro. VE betaalde direct. Kwitantiebonnummer A571560. Geld 
werd in ontvangt genomen door R Verhoeckx. 

Ve deed afstand ter vernietiging. Schriftelijke formulieren tbv 
preventief fouilleren werden opgemaakt. 

2006169891 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

09/12/2006 01:00 t/m 09/12/2006 01:00 
BUITENWIJK ZUIQ-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een zakje inhoudende 10 gram wiet en een zakje inhoudende 
10 gram hashish aangetroffen. 
Deze werden aangetroffen bij het kruis van de verdachte. 
Verdachte verklaarde de softdrugs te hebben gekocht bij vier 
verschillende coffeeshops, waaronder de Mississippi, de Smokey, 
de Heaven. 
De softdrugs werden inbeslaggenomen. 
Door de gemandateerde H.o.v.J. B. De la Haije werd een schikking van 
100 euro opgelegd, die door verdachte werd betaald. 
Kwitantienummer A660502. 
Parketnummer 505803-06 

2006169867 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

09/12/2006 01:04 t/m 09/12/2006 01:04 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSTNGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006 werd bij 
verdachte een zakje wiet vermengt met tabak minder dan 5 gram 
aangetroffen. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

2006169816 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

09/12/2006 01:30 t/m 09/12/2006 01:30 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte een zakje wiet 



Rapportviewer -Prototype incidentoverzicht per BE en Projectcode 	 pagina 3 van 4 

aangetroffen van minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006169824 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

09/12/2006 01:35 t/m 11/12/2006 01:35 
BUITENWIJK ZUID-WEST  I  VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 8 december 2006, locatie 
Prins Bsschopsingel 53, Maastricht,werd bij verdachte een zakje wiet 
aangetroffen van minder dan 5 gram. 
Verdachte deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2006168945 323 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON 

09/12/2006 01:38 t/m 09/12/2006 01:38 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens 12prev. bovengenoemde persoon en voertuig gecontroleerd. 
Bleek dat hij nog een aantal signaleringen had openstaa. 
Hij moest in totaal betalen Euro 375,0 of de auto kon buitengebruik 
worden gesteld. 

Aangezien hij niet kon betalen, is de pa buitengebruik gesteld. 
Deze staat op de parkeerplaats van het HB, Pr. Bisschopsingel 5 3te 
Maastricht. Het kentekenbewijs en de sleutel en het form fosigaf 
gedeponeerd bij de beheerder ibg. 

afgehandeld. 

aanvulling 2830 

verschijnt (10/12) te 16.00 uur  allaillikn burele. Hij wenst het 
volledig bedrag te betalen. Geldbedrag geind. 
Bij het afsignaleren blijkt echter dat dit reeds gebeurd is... 
ECHTER op de afmelding staat vermeld dat er een dwangmiddel is 
toegepast. Uit contact met call-centre alsmede contact met Infodesk 
bleek echter dat niemand geautoriseerd/bevoegd was om deze 
buitengebreuikstelling te wijzigen in een betaling. 
GELD alsmede doorslag van de kwitantie afgesloten kluis van Loek 
Peters! 

Aanvulling Becker: 
Gebeld met CJIB bovenstaande medegedeeld. 
Fax afsig naar CJIB toegezonden dat betaald is. 
Zij vermelden dit in het systeem. 

2006169793 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/12/2006 01:40 t/m 09/12/2006 01:40 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MARSBOULEVARD (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de preventief fouilleeraktie werd in een personenauto (binnen 
handbereik) een slagwapen aangetroffen. 
In overleg met de (gemandateerde) HovJ werd een schikkingsvoorstel 
aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en betaalde de boete 
(kwitantie A658139). 
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2006169804 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

11/12/2006 00:35 t/m 11/12/2006 00:35 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE  MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens actie preventief fouilleren op de Maasboulevard, 
honkbalknuppel aangetroffen binnen handbereik. Iov met gemandateerde 
P.Huinen schikkingsvoorstel aangeboden van 65 euro, Verdachte deed 
afstand en betaalde de boete Kwitantienr. A 658138. 

10-dec-08 - 19 - 	 10:50:13 
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2007036597 I50 PREVENTIE (PROJECT) 

09/03/2007 18:30 t/m 10/03/2007 02:00 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

preventief fouilleren maastricht. 
De groep werd verdeeld over drie verschillende locaties in Maastricht 
waaronder het Emmaplein, Scharnerweg en de Maagdendries. 

Tijdens het gehele project werden verschillende wapens, drugs en geld 
inbeslaggenomen. 

Door het ROG zijn alleen ondersteunende diensten verleend. 
Een aanhouding tz art 8 wvw. 

Goed georganiseerde dag. Goede en duidelijke briefing en debriefing. 
Alles verliep volgens afspraak. 

2007034813 I33 CONTROLE WAPENWETGEVING 

09/03/2007 19:00 t/m 10/03/2007 03:00 
BINNENSTAD / KOMMELKWARTIER / KOMMELKWARTIER 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

De preventief fouilleeractie van BE II Maastricht West werd gehouden 
op de lokatie Koningin Emmaplein te Maastricht. 

18 deelnemende collegae van de BPZ. (incl. ondersteunende eenheden: 
zoals BMO - ROG - VP - PAT - en Speurhondengeleiders van de TR. 

Door was het bevel afgegeven tot preventief 
fouilleren. Tussen 19.00 uur en 03.00 uur werd gecontroleerd. 

De mandatering om direct boetes op te leggen was afgegeven aan HOVW 
Brigitte de la Haye ! 

Resultaten: 

80 gecontroleerde voe rtuigen - 
163 inzittenden 
(78 Nederlanders - 68 Belgen - 8 Fransen - 7 Duitsers - 1 GB - 1 
Zwitser ) 

9 wapens 
8 x steekwapen (6 belgische  nati x ned. nat.-lx franse nat.) 
lx 	slagwapen (Belgische nationaliteit) 

2 	afgenomen ademtesten (beide negatief)  

9 	geschreven bonnen (Wet Mulder) 
4 x 	constructiesnelheid 
lx 	geen kentekenplaat 
lx 	geen verlichting 
lx 	geen verzekering 
1 	verdrijvingsvlak 
1 	rijbewijs niet  tonen  

40 gram soft-drugs zonder transactie (sepot) 
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500 EURO aan geïnde boetes 

lx aanhouding minderjarige verdachte  terzake bezit 1 xtc-pil - ltopje 
hennep en een jointje (x-po12007034784) Afhandeling Roes en Deserno! 

lx aantreffen gesignaleerde te rzake 2 openstaande boetes (150 euro) 
Deze persoon kon niet direct betalen. Voe rtuig gestald voorzijde DB 
Maastricht. (x -pol 2007034806) Afhandeling door Kooi ! 

2007034815 I33 CONTROLE WAPENWETGEVING 

09/03/2007 19:00 t/m 10/03/2007 03:00 
BINNENSTAD I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tussen genoemde tijdstippen preventief fouilleren uitgevoerd. 

Aangetroffen wapens: 
1 slagwapen (golfclub) (Frankrijk) 
1 samouraizwaard (Duitsland) 
1 ploertendoder (2007034809) (Duitsland) 
4 messen (2 maal Nederland, 2 maal Duitsland) 
1 vlindermes (Duitsland) 
2 pepperspray (1 maal Duitsland, 1 maal Frankrijk) 

Verdovende middelen: 
6 gram hash met transactie (betaald) 
67,6 gram soft-drugs zonder transactie (hoeveelheden kleiner dan 5 
gram) 

Geïnde  boetes: 
1848 euro. 

50 voertuigen gecontroleerd. 
120 personen gecontroleerd. 

Witwassen: 
1 maal 14.550 euro inbeslaggenomen. 
1 maal 2.290 euro inbeslaggenomen. 
1 maal 1.515 euro inbeslaggenomen. 
Hier worden afzonderlijke processen-verbaal van opgemaakt. 

Bonnen: 
3 maal niet tonen rijbewijs 
1 maal meertonige hoorn 
1 niet verzekerd rijden in personenauto 
1 maal losse accu 
2 maal rood licht 
1 maal kale band bromfiets 
1 maal niet dragen helm 

2007034812 330 ALGEMENE MUTATIE 

09/03/2007 20:00 t/m 10/03/2007 02:30 
BUITENWIJK OOST / SCHARN / SCHARN 
SCHARNERWEG 103 (BE MAASTRICHT-OOST) 

Tussen 09/03/20007 20.00 uur en 10/03/2007 te 01.30 uur werd er in 
het kader van een districtelijke actie preventief fouilleren een 
controle gehouden gelegen aan de Scharnerweg te Maastricht (achter de 
brigade van de KMAR). 
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In totaal werkten aan deze actie 12 personen mee, waaronder collega's 
van de vrijwillige politie, Regionale ondersteuningsgroep en 
collega's van Be 13. Buiten deze personen werd door de afdeling 
bijzondere wetten (1 persoon te weten J Mulder), het permanent 
autoteam (2 personen) en de speurhondengeleiders (2 personen) 
deelgenomen aan de actie. 

Op de lokatie Scharnerweg werden in totaal: 
- 40 voertuigen gecontroleerd. 
- 70 personen gecontroleerd (waa rvan 5 passanten) 

Van de gecontroleerde 40 voertuigen werden er: 
- 35 Nederlandse voertuigen 
- 3 Belgische voertuigen 
- 2 Franse voertuigen gecontroleerd 

Van de 70 gecontroleerde personen werden er 
- 54 Nederlande personen 
- 8 Belgische 
- 3 Franse personen 
- 5 Nederlandse passanten gecontroleerd 

Resultaten: 
- er werden 6 messen aangetroffen (5 maal afgehandeld middels een 
E900 (geen transactie kunnen aanbieden vanwege een cat 4 onder 7 
wapen. Een persoon deed vrijwillig afstand van een machette 
(kapmes). 

- 1 gummyknuppel (middels E900 afgehandeld) 
- een persoon werd aangehouden voor het in bezit hebben van 47 XTC 
tabletten. Deze werd in het cellencomplex ingesloten en wordt 
morgen afgehandeld. 

- Een persoon werd aangehouden voor rijden onder invloed. Resultaat 

305 ug/I. Verbaal is reeds opgemaakt. 

Verder werd een een totale hoeveelheid van 30 gram softdrugs 
aangetroffen en 6 joints bij diverse personen. Alle personen deden 
afstand. Deze softdrugs zullen warden vernietigd. 

Verder werden er nog 5 mini's uitgeschreven voor: 
- 1 x rijden op bromfiets zonder certificaat 
- 1 x rijden op fiets zonder verlichting 
- 1 x voor runnen 
- 1 x niet tonen rijbewijs 
- 1 x niet tonen autopapieren 

2007034783 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

09/03/2007 20:50 t/m 09/03/2007 20:50 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd 
betrokkene een zakje weed inhoudende 4,2 gram aangetroffen. 
BEtrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007034787 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

09/03/2007 20:50 t/m 09/03/2007 20:50 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 
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Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werden bij 
betrokkene twee zakjes weed aangetroffen inhoudende 4,4 gram. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007038152 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 20:55 t/m 09/03/2007 20:55 
BUITENWIJK  OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 2,0000 THV (BE MAASTRICHT -OOST) 

Op 09/03/2007 tijdens de actie preventief fouilleren werd bij deo 
p 11 in diens voe rtuig, binnen handbereik, aangetroffen door coil 
Veurink 2 stanleymessen kleur grijs. 

Wapens werden bekeken door wapenschouwer Jos Mulder 1664. Bleek dat 
het 2 cat 4 onder 7 wapen betroffen. E900 werd uitgeschreven door 
coll Veurink. Bonnummer 0903200720553055. 

VE deed afstand ter vernietiging van de genoemde wapens. 
KVI werd opgemaakt in xpol. 

Wapen zal samen met PV, KVI en geleidelijst naar bijzondere wetten 
worden gebracht. 

ZA. 

19/03/2007 Rob: 
Wapen gaan afgeven bij bijzondere wetten. Werd daar ingeboekt onder 
autonummer 4502. Bewijs van ontvangst alsmede andere stukken in 
archief BE 3 laten opbergen. 

2007034702 G44 ONDERZOEK OVERIG 

09/03/2007 21:00 t/m 09/03/2007 21:00 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

pV BEVINDINGEN OPGEMAAKT NAAR AANLEIDING VAN HET AANTREFFEN VAN EEN 
BLOKTE HASH MET EEN BROT GEWICHT TUSSEN DE 6 EN 7 GRAM OP DE 
BESTUURDERS STOEL. pASSAGIER VERKLAARDE DAT DIT WAS VAN DE BESTUURDER 
VAN HET VOERTUIG. 

2007035633 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 21:05 t/m 09/03/2007 21:05 
BUITENWIJK WEST / MARIABERG / MARIABERG 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 9 maart 2007, locatie 
Koningin Emmaplein te Maastricht werd in de middenconsul, rechts van 
de bestuurder, in het voertuig van verdachte een nep vlindermes 
aangetroffen. 
Verdachte werd door de HOVJ B.De la Haye een transactievoorstel 
gedaan van 80 Euro. 
Verdachte betaalde de boete onder kwitantienr. A660505. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Parketnummer 508019-07. 

2007035650 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 21:10 t/m 09/03/2007 21:10 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 
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Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werden bij 
verdachte een zakmes kleur zwart, een zakmes kleur rood, en een 
keukenmes kleur zwart, aangetroffen. 
Het zwarte zakmes werd aangetroffen in het console van het 
linkervoorportier, het rode zakmes werd aangetroffen aan de 
achterzijde van de bestuurdersplaats en het zwarte keukenmes werd 
aangetroffen aan de achterzijde van de passagiersstoel. 
Door de gemandateerde H.o.v.J. B. De la Haye werd aan verdachte een 
schikkingsvoorstel van 80 euro aangeboden. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en voldeed de boete middels 
de pinautomaat, kwitantienummer A660503. 
Parketnummer 508015-07. 

2007038130 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 21:15 t/m 09/03/2007 21:15 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 2,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST) 

Op 09/03/2007 werd tijdens de actie preventief fouilleren bij de Ve 
in diens personenauto, binnen handbereik, aan opvouwbaar mes 

angetroffen door coil Wijnands. Het wapen werd door wapenschouwer Jos 
Mulder 1664 bekeken. Bleek een cat 4 onder 7 wapen te zijn. E900 werd 
dor coil Wijands uitgeschreven. Bonnummer 0903200721152970. 

VE deed afstand ter vernietiging van het genoemde wapen. 
KVI is opgemaakt in xpol. 
Wapen zal met PV, KVI alsmede geleidelijst naat bijzondere wetten 
worden gebracht. 

19/03/2007 Rob: 
Wapen gaan afgeven bij bijzondere wetten. Werd daar ingeboekt onder 
autonummer 4505. Bewijs van ontvangst alsmede andere stukken in 
archief BE 3 laten opbergen. 

2007038170 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 21:15 t/m 09/03/2007 21:15 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 2,0000 THV (BE MAASTRICHT -OOST 

Tijdens de achte preventief fouilleren van 09/03/2007 werd in de 
kofferbak van het voertuig waarmee BE reed een machette aangetroffen. 
Aangezien dit mes in de kofferbak lag viel dit niet onder de WWM. 
Wapenschouwer Jos Mulder 1664 heeft mes bekeken. Door BE affea 
werd vrijwillig afstand gedaan ter vernietiging van het genoemde mes. 

Zaak inclusief mes zal worden afgedragen aan bijzondere wetten. 

19/03/2007 Rob: 
Wapen gaan afgeven bij bijzondere wetten. Werd daar ingeboekt onder 
autonummer 4504. Bewijs van ontvangst alsmede andere stukken in 
archief BE 3 laten opbergen. 

2007038118 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 21:20 t/m 09/03/2007 21:20 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 2,0000 THV (BE MAASTRICHT -OOST) 

Op 09/03/2007 werd tijdens de actie preventief fouilleren bij de Ve 
4.11.. een wapenstok (gummiknuppel kleur zwa rt) binnen handbereik 
in het voertuig van de VE aangetroffen. Het wapen werd door 
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wapenschouwer 3 Mulder 1664 bekeken. Bleek een cat 4 onder 7 wapen te 
zijn. E900 werd uitgeschreven door coil Straaten. Bonnummer 
0903200721202932. 

VE deed afstand ter vernietiging van het genoemde wapen. 
KVI is opgemaakt in xpol. 
Wapen zal met Pv, KVI alsmede geleidlijst naar bijzondere wetten 
worden gebracht. 

19/03/2007 Rob: 
Wapen gaan afgeven bij bijzondere wetten. Werd daar ingeboekt onder 
autonummer 4501. Bewijs van ontvangst alsmede andere stukken in 
archief BE 3 laten opbergen. 

2007035651 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 21:30 t/m 09/03/2007 21:30 
BUITENWIJK WEST / MARIABERG / MARIABERG 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 9 maart 2007 locatie 
Koningin Emmaplein te Maastricht werd bij verdachte in dienst 
voertuig in de opbergruimte van het portier aan de bestuurderszijde 
een klapmes aangetroffen. 
Aan verdachte werd door HOVJ B. De la Haye een transactievoorstel 
gedaan van 65 Euro. 
Verdachte betaalde deze boete onder kwitantievr, A660504. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
Parketnummer 508020-07. 

2007035672 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

09/03/2007 21:30 t/m 09/03/2007 21:30 
BUITENWIJK WEST / MARIABERG / MARIABERG 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de actie preventief fouilleren van 9 maart 2007, locatie 
Koningin Emmaplein te Maastricht werd bij betrokkene een zakje wiet 
aangetroffen van 1,9 gram. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2007034768 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

09/03/2007 21:35 t/m 09/03/2007 21:35 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijden de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werden bij 
betrokkene twee joints aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007034735 D21 RIJDEN ONDER INVLOED ALCOHOL 

09/03/2007 21:35 t/m 09/03/2007 21:35 
BUITENWIJK  OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens een controle preventief fouilleren werd bij de verdachte 
geconstateerd dat hij alcohol had gedronken. Hij blies een 
A-indicatie. Bij een ademanalyse bleek hij 305 ug/I te hebben. 
Verdachte werd aangehouden en geleid voor h.insp.M.Nicolaes. 

2007034760 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 
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09/03/2007 21:40 t/m 09/03/2007 21:40 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN 7,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007, locatie 
Koningin Emmaplein te Maastricht, werd bij betrokkene een zakje wiet 
aangetroffen van 2,4 gram. 
Betrokkene deed hiervan afstand ter vernietiging. 

2007034754 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

09/03/2007 21:45 t/m 09/03/2007 21:45 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN 7,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007, locatie 
Koningin Emmaplein te Maastricht, werd bij betrokkene soft drugs 
aangetroffen met een gewicht van 3,9 gram. 
Betrokkene deed hiervan afstand ter vernietiging. 

2007034745 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

09/03/2007 21:56 t/m 09/03/2007 21:56 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd bij 
betrokkene een zakje weed met daarin 2,1 gram weed aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

10-dec-08 - 1 - 	 9:47:07 
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2007034742 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

09/03/2007 21:59 t/m 09/03/2007 21:59 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WESP 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd bij 
betrokkene een hoeveelheid weed van 1,9 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007034733 D631 WET AANSPRAKELUKHEIDSVERZEKERING MOTORRI7TUIGEN 

09/03/2007 22:01 t/m 09/03/2007 22:01 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren op de Maagdendries te 
Maastricht het betrokken voertuig, tesamen met bestuurder  

gecontroleerd. 

Uit ROW-bevraging via het INFOKANAAL en bij een tweede bevraging 
via XPOL bleek dat geen begin- en einddatum van de WAM bekend was. 
Bestuurder' kon niet aannemelijk maken dat zijn 
personenauto wel verzekerd was. Hij had geen groene kaa rt  bij zich. 

terzake een toonbriefje uitgeschreven en hem gevorderd om 
binnen 14 dagen een door de verzekering opgestelde verklaring te 
halen waaruit bleek dat hij wel verzekerd was. 

Voor 23-03-2007 dient 01111110, die tevens eigenaar van het 
betrokken voertuig is, aan te tonen dat hij op het moment van 
controle wel verzekerd was, anders zal pv opgemaakt worden. 

. 	verdachte gehoord. Hij verklaarde dat zijn 
personenauto wel verzekerd zou zijn en dat hij dit bij de politie zal 
komen aantonen. Indien 11111.111hdit komt doen, s.v.p goed 
controleren of zijn voertuig op 09-03-2007 te 22.01 uur verzekerd 
was, aan de hand van de door verzekering opgestelde verklaring. 

Wordt vervolgd. 

***Aanvulling 24-03-2007**** 
omheeft niet aan de verplichting voldaan om aan te tonen 
dat hij  verzekerd was ten tijde van de controle. Pv wordt opgemaakt. 
Verdachte 	 telefonisch hiervan in kennis gesteld. ZA 

2007034738 330 ALGEMENE MUTATIE 

09/03/2007 22:15 t/m 09/03/2007 22:15 
BUITENWIJK WEST / MARIABERG / MARIABERG 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd 
betrokkene een muskutonhaak aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007034778 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 22:17 t/m 09/03/2007 22:17 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens aktie preventief fouilleren werd een stiletto aan 
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verbalisant S. Hambuckers (3650) overhandigd. 
In overleg met de gemandateerde HovJ P. Coenjaerts (2324) werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete, kwitantienummer 576546. 

2007034809 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 22:20 t/m 09/03/2007 22:20 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES 1 (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens aktie preventief fouilleren werd door de motorrijders een 
personenauto met een duits kenteken binnengebracht. De bijrijder had 
in een broekzak een mes zitten en op de zitting waarop hij zat, op de 
bijrijdersstoel lag een ploertendoder. 
De bijrijder, 111111.1111111% erkende dat beide wapens van hem waren. 
Deze werden in beslaggenomen. De verdachte deed afstand van beide 
wapens. Dpor de hOvj werd een transactievoorstel gedaan van Euro 80,- 
voor het mes en Euro 160,- voor de ploertendoder. In totaal dus Euro 
240,-. VerdachteallEM zei dat hij de boete niet kon betalen. 
Hij had Euro 50,- bij zich. 
Hij heeft getracht om hét bedrag te pinnen. Echter hij had niet 
voldoende saldo op de rekening staan. Ook de vrienden konden hem 
niet uithelpen. Na overleg werd er besloten om pv. op te maken.  

.deed afstand van de wapens. 

Tav. Bijzondere wetten. 
Gaarne ontvang ik een technisch proces-verbaal welke ik bij het pv 
kan voegen. De verdachte deed afstand ter vernietiging van beide 
wapens. 

Toevoeging 2860, 12/03/2007 
Beide wapens, mutatie, KVI en afstandsverklaring neergelegd bij het 
wijksecretariaat met het verzoek om deze bij Bijzondere Wetten af te 
geven. 

Toevoeging 2860 
Gebeld met Bijzondere wetten. Er was nog geen PV opgemaakt. 

Toevoeging 2860, 20/05/2007 
pv bijz. wetten ontvangen. 

2007034795 I62 AFHANDELING WET MULDER ZAAK 

09/03/2007 22:30 t/m 09/03/2007 22:30 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
BASSIN (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens project preventief fouilleren zag ik dat betrokken voertuig 
door het op rood staand verkeerslicht reed op het Bassin te 
Maastricht. 
Betrokkene meegenomen naar controle plaats. Werd gefouilleerd verder 
geen bijz. Kon echter de mulder boete niet betalen. Vandaar voe rtuig 
buiten gebruik gesteld. 
Voertuig is getakeld door berger Logicx Direcks 
Valkenburg.Tel(043-6014040) De Valkenberg 8, 6301 PM Valkenburg. 

Betrokkene de wijze van afhandeling uitgelegd. 
Zal de boete betalen aan het hoofdbureau Maastricht. 

AANVULLING MFAUT/MOONEN ( 11/03/2007 ) 
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Meld zich aan DB betrokkene met moeder om de boete te betalen. 
Stukken gevonden bij interne post afd.2. Boete werd geind middels 
pin. Kwitantie uitgeschreven door M. Moonen. Kwitantienummer: 575971 
Verwezen naar de berger. 

2007034789 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 22:50 t/m 09/03/2007 22:50 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER  /STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd een stanleymes, kleur: 
zilver en een klapmes met houten handvat aangetroffen. Het stanleymes 
bevond zich in de middenconsole en het klapmes in het handschoenvak 
van de personenauto. 
In overleg met de gemandateerde HovJ P. Coenjaerts (2324) werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 145 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete, kwitantienummer 576549. 

2007034770 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

09/03/2007 23:00 t/m 09/03/2007 23:00 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd bij 
betrokkene een zakje weed inhoudende 1,5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007035806 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 23:05 t/m 09/03/2007 23:05 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd bij verdachte een zakmes 
aangetroffen. 
In overleg met de gemandateerde HovJ P. Coenjaerts (2324) werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete, kwitantienummer 595376. 

2007035732 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 23:05 t/m 09/03/2007 23:05 
BINNENSTAD  / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd een flesje pepperspray in 
de jaszak van verdachte en een samurai-zwaard onder de stoel van 
bestuurder/verdachte aangetroffen. 
In overleg met de gemandateerde  HovJ P. Coenjaerts (2324) werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 350 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete, kwitantienummer 576550. 

2007035631 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

09/03/2007 23:15 t/m 09/03/2007 23:15 
BUITENWIJK WEST I BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd bij 
verdachte een zakmes met kurkentrekker aangetroffen. 
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Verdachte haalde dit mes uit zijn zak en wilde dit onopvallend op het 
dashboard wegleggen. 
In overleg met de gemandateerde H.o.v.J. B. De la Haye werd aan 
verdachte een schikkingsvoorstel van 65 euro aangeboden. 
Verdachte deed afstand ter vernietinging en voldeed de boete op 
kwitantienummer A660506. 
Parketnummer 508017-07. 

2007034777 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

09/03/2007 23:40 t/m 09/03/2007 23:40 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werden bij 
betrokkene twee zakjes weed met een totaal gewicht van 3,8 gram 
aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007035624 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

09/03/2007 23:45 t/m 09/03/2007 23:45 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN 7,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens aktie preventief fouilleren dd. 9 maart 2007 locatie 
Emmaplein te Maastricht werd bij betrokkene 2 zakjes wiet 
aangetroffen a 1 gram. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2007035626 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

09/03/2007 23:45 t/m 09/03/2007 23:45 
BUITENWIJK WEST / MARIABERG / MARIABERG 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST 

Tijdens actie preventief fouilleren van 9 maart 2007, locatie 
Koninging Emmaplein te Maastricht, werd bij betrokkene 1 zakje wiet 
aangetroffen van 1 gram. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2007034822 F94 WITWASSEN 

09/03/2007 23:50 t/m 09/03/2007 23:50 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens preventief fouilleren verdachte gecontroleerd. 
Had een grote hoeveelheid geld bij zich in een zwart schoudertasje. 
Buiten het geld zat er niets anders in het tasje. 
Een totaal bedrag van 2290 euro verdeeld over 4 maal 5 euro, 18 maal 
10 euro, 17 maal 50 euro, 62 maal 20 euro. 
Verdachte deelde meteen spontaan mede dat hij geen werk had en al 
zeker twee maanden geen inkomsten meer had. 
Hem medegedeeld dat het geld inbeslag werd genomen terzake witwassen. 
Hierop werd hij lastig en wenste niets meer te verklaren. 
Geld gaat naar afdeling financien. 
Pv wordt opgemaakt. 

2007034807 I63 OPS BOETEVONNIS 

10/03/2007 00:05 t/m 10/03/2007 00:05 
BUITENWIJK ZUID-WEST  I  VILLAPARK  I  VILLAPARK 
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PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens project preventief fouilleren werd betrokkene op het Kon. 
Emmaplein gecontroleerd. 
Hij betaalde meteen de openstaande boete van Euro 84,38 

2007034766 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

10/03/2007 00:09 t/m 10/03/2007 00:09 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd bij 
betrokkene een zakje weed inhoudende 2 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007038110 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

10/03/2007 00:10 t/m 10/03/2007 00:10 
BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 2,0000 THV (BE MAASTRICHT-OOST) 

Op 10/03/2007 werd tijdens de actie preventief fouilleren bij de VE 
Viligkeen  vouwmes kleur zwa rt  aangetroffen door de toll. Coolen. De 
verdachte droeg het wapen in de rechterbroekzak aan de voorzijde van 
het lichaam. Wapen werd door wapenschouwer Mulders 1664 bekeken. 
Bleek een cat 4 onder 7 wapen te betreffen. E900 werd uitgeschreven 
door de toll Coolen. Bonnummer 1003200700103715. 

De VE deed afstand ter vernietiging van het genoemde wapen. 
KVI is opgemaakt in xpol. 
Wapen zal met PV en KVI alsmede geleidelijst naar bijzondere wetten 
worden gebracht. 

ZA. 

19/03/2007 Rob: 
Mes bij bijzondere wetten gaan afgegeven zodat dat kan worden 
vernietigd. 

2007034775 F42 HANDEL E.D. HARD-DRUGS (LI7ST 1) 

10/03/2007 00:15 t/m 10/03/2007 00:15 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens aktie preventief fouilleren op de Scharnerweg werd aan de 
(bestuurder bromfiets) een stopteken gegeven teneinde hem 

door te verwijzen naar de controleplaats. 
Achterop de bromfiets zat verdachte  ONIfiai 
Gekomen op de controleplaats (achter brigade KMar) werd eerst aan SW 

111111verzocht om zijn zakken te ledigen, hetgeen gebeurde. 
Toen.11111116aan de beu rt was, begon hij spontaan zakjes met pillen 
te overhandigen. Uiteindelijk had hij 47 pillen bij zich. 
Aanhouding 	: 00:15 uur 
Voorgeleiding 	: 00:20 uur  (HovJ Hoop) 
Aan DB 	: 00:38 uur. 

MOM is ingesloten voor verdere afhandeling in de morgen. 

ODV test is gedaan door coll. M. Nicolaes. Positief resultaat. 

Pv's aanhouding en bevinding liggen, samen met de pillen in de kamer 
OVD/HovJ. 
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Toevoeging Smeets 12/03/2007 
Lagen opeens in mijn postbakje de in beslag genomen pillen. Bleek 
Peter Schins het verhoor gedaan te hebben en alle stukken ingeleverd 
te hebben bij bureau screening. 
Wel lag er een briefje bij dat pillen naar NFI gestuurd moeten worden 
en dat geheel pv voor 12/04 ingeleverd moet zijn. Derhalve vandaag 
met screendesk gebeld en verzocht alle stukken naar mij te willen 
zenden. 

Toevoeging Smeets 19/03/2007 
Alle stukken in ontvangst genomen. 
Uit elk zakje werden 2 pillen afgenomen ivm onderzoek NFI (gripzakje 
372.996). Deze 12 pillen in betreffende zakje en samen met 
formulieren toegezonden aan TR. 
Overige pillen (35) ter vernietiging afgegeven aan Van 
Lieshout/Rosier. 

Pv is opgemaakt en ter ondertekening in postbak Wendy Straaten 
gedaan. Daarna ingeleverd bij afd werkvoorbereiding BE3. 

2007035628 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

10/03/2007 00:30 t/m 10/03/2007 00:30 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd bij 
verdachte, in diens voertuig een Opel Corsa, voorzien van het 
Nederlandse kenteken 	naast de handrem een wit/beige gummi 
knuppel zonder handvat, aangetroffen. 
In overleg met de gemandateerde H.o.v.J. B. De Ia Haye werd aan de 
verdachte een 
schikking van 80 euro aangeboden. 
Verdachte betaalde de boete en deed afstand ter vernietiging. 
Betaald op kwitantie A656215. 
Parketnummer 508018-07. 

10-dec-08 - 2 - 	 9:47:07 
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2007034774 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

10/03/2007 00:30 t/m 10/03/2007 00:30 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd bij 
betrokkene een zakje weed inhoudende 4,9 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007034776 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

10/03/2007 00:35 t/m 10/03/2007 00:35 
BUITENWOK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd bij 
betrokkene een zakje weed inhoudende 0,9 gram aangetroffen. 
BEtrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007034784F40 BEZIT HARD-DRUGS (LIJST  1)  

10/03/2007 00:35 t/m 10/03/2007 00:35 
BINNENSTAD  I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens 12prev verdachte gefouilleerd. In handtas een halve joint, 1 
topje weed en 1 xtc pil aangetroffen door HOVJ B de la Haye. 
Minderjarige verdachte aangehouden en overgebracht naar HB. 

Verhoor verdachte gedaan en verdachte zegt dat xtc pil van haar is en 
dat ze die in een kroeg had gekregen van onbekend persoon. 

Ouders proberen te bellen echter geen gehoor. Verdachte na 
heenzending opgehaald door haar vriend. 

PVmin opgemaakt. 

XTC pil en weed nog in locker van 3029 in afwachting van 
casusgesprek. 

3099 13 maart 2007 

Op verzoek van S Moonen ODV tets uitgevoerd. Beide goederen reageren 
positief. NFI aanvraag zal niet warden gedaan. S. Moonen waarschuwt 
dat gezien de verdachte in een ander arrondissement woont zeer 
waarschijnlijk een volledig pv opgemaakt zal moeten worden. 

Vedomi uit postbak Deserno gehaald. XTC tablet is vermorzelt door 
mij. De originele opdruk van het tablet was de griekse letter OMEGA. 
Ook wel gebruikt om de electrische weerstand aan te geven. 

AANVULLING 3029 
PV OPGEMAAKT 
VEDOMI WORDT BIJ BEHEERDER IBN AFGEGEVEN. 

2007038139 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

10/03/2007 00:35 t/m 10/03/2007 00:35 
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BUITENWIJK OOST / WITTEVROUWENVELD / WITTEVROUWENVELD 
SCHARNERWEG 2 THV (BE MAASTRICHT-OOST) 

Op 10/03/207 werd tijdens de actie preventief fouilleren bij de Ve in 
de linkerbinnenzak een vlindermes aangetroffen door toll Veurink. 

Wapen werd bekeken door wapenschouwer 3 Mulder 1664. Bleek een cat 4 
onder 7 wapen te zijn. E900 werd uitgeschreven door coil Veurink. 
Bonnummer 1003200700353055. 

VE deed afstand ter vernietiging van het genoemde wapen. 
KVI werd opgamaakt in xpol. 
Wapen zal samen met PV, KVI alsmede een geleidelijst naar bijzondere 
wetten worden gebracht. 

19/03/2007 Rob: 
Wapen gaan afgeven bij bijzondere wetten. Werd daar ingeboekt onder 
autonummer 4503. Bewijs van ontvangst alsmede andere stukken in 
archief BE 3 laten opbergen. 

2007034794 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

10/03/2007 00:45 t/m 10/03/2007 00:45 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens aktie preventief fouilleren werd een busje traangas 
aangetroffen in de rechter jaszak van de verdachte. 
In overleg met de gemandateerde HovJ P. Coenjaerts (2324) werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 38 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete, kwitantienummer 595378. 

2007035641 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

10/03/2007 00:50 t/m 10/03/2007 00:50 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werd bij 
verdachte een zakmes aangetroffen. 
In overleg met de gemandateerde H.o.v.J. B. De la Haye werd aan 
verdachte een schikkingsvoorstel van 65 euro aangeboden. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging en voldeed de boete middels 
een pinbetaling, kwitantie A656217. 
Parketnummer 508016-07. 

2007034780 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

10/03/207 00:50 t/m 10/03/2007 00:50 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 9 maart 2007 werden bij 
betrokkene twee zakjes weed aangetroffen met een gewicht van 3,6 
gram. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007035629 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

10/03/2007 01:05 t/m 10/03/2007 01:05 
BUITENWOK WEST I MARIABERG / MARIABERG 
KONINGIN EMMAPLEIN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens actie preventief fouilleren van 9 maart 2007, locatie 
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Koningin Emmaplein te Maastricht werd bij betrokkene 1 zakje wiet 
aangetroffen van 3 gram. 
Betrokkene deed hiervan vrijwillig afstand ter vernietiging. 

2007034824 310 AANDACHTSVESTIGING 

10/03/2007 01:15 t/m 10/03/2007 01:15 
BINNENSTAD / STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren genoemde personen aangetroffen. 
In de kofferbak van de auto lagen twee jassen, 1 grijze en 1 zwarte. 
Betrof twee winterjassen. 
Verder troffen wij twee bivakmutsen aan, 1 met twee ogen en een mond, 
1 met alleen een gat voor de ogen. 
In de zwarte jas zaten verder nog twee wollen zwarte handschoenen. 
Van deze goederen zijn foto's gemaakt welke via PILZ geplaatst gaan 
worden met de aandachtsvestiging voor deze twee mannen. 
4011111Pis overigens al bekend terzake meerdere straatroven. 
Gaf als verklaring aan dat hij met deze jassen was gaan joggen !? 

Aandacht voor deze mannen dus. 
Verder overigens geen wapens kunnen aantreffen in de auto en/of in de 
kleding van de twee heren. 

2007035780 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

10/03/2007 01:45 t/m 10/03/2007 01:45 
BINNENSTAD I STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 

 MAAGDENDRIES (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren werd in handtasje van 
verdachte een blokje hashish van 6 Braam aangetroffen. 
In overleg met de gemandateerde HovJ P. Coenjaerts (2324) werd een 
schikkingsvoorstel aangeboden van 100 euro. 
Verdachte deed afstand en betaalde de boete, kwitantienummer 595382. 

2007034799 323 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON 

10/03/2007 01:58 t/m 10/03/2007 01:58 
BUITENWIJK ZUID -WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de preventieve fouillering bleek dat de persoon 
Robin, Clarence, geboren oplallIMPte Heerlen, een tweetal 
signaleringen open had staan. 

P800199120, Onherroepelijk vonnis, 310/311 Sr, 48 dagen hechtenis. 

5402030428, boete 60.00 euro, Niet onherroepelijk vonnis, betekening. 

De afsignalering Onherroepelijk vonnis is opgemaakt en gefaxt. 
De afsignalering Niet onherroepelijk vonnis is opgemaakt en gefaxt. 
De betekening is nog niet gebeurd, dient door de ZUZ gedaan te 
worden. Wel mondeling medegdeeld. Bij de infodesk, ZUZ-er de tekst 
laten ophalen en de betekening uitvoeren. 

Verzoek om 	 naar huis en zijn werkgever te laten bellen. 

Aanvulling 1764 10/03/2007 
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Uitdraaien uit fax van Infodesk gevoegd bij pv.  
Kennisgeving Betekening NOH-vonnis uitgereikt en in fouillering  

cellenblok laten doen.  
ZA en naar BMO voor afboeking.  

2007034806 323 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON  

10/03/2007 02:27 t/m 10/03/2007 02:27  

BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  

PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Betrokkene gecontroleerd tijdens project. Stond gesignaleerd voor  

twee boetes. CJIB. M081932655, 84,38 Euro en M069074621, 75 Euro.  

betrokkene was niet in staat onmiddelijk te betalen.  
Vervolgens dwangmiddel toegepast. Betrokkene heeft een taxi genomen  

naar huis en komt in de loop van de dag terug om de boetes te  
betalen. Na betaling kan vtg worden teruggegeven. Deze staat op het  

binnenplein van het HvB.  

Sleutels van voertuig liggen bij planton. Verzoek aan ZUZ om de  
boetes te innen en voertuig teruggeven. Vervolgens afsignaleren.  

Betrokkene meldde zich aan het Hb en betaalde het bedrag van 160  
Euro. Hierna zijn de feiten afgesignaleerd en hij is met zijn auto  

heen gegaan. Een en ander is vermeld op kwitantie 575969  

^ 

ZA  

2007045837 730 ALGEMENE MUTATIE  

30/03/2007 15:30 t/m 30/03/2007 23:00  
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER  
VAN HASSELTKADE (BE MAASTRICHT- CENTRUM)  

Op vernoemde datum ell tijdstip actie Maastricht. Betrof preventief  
fouilleren en (11pref) en overlast drugs (lOrun). Preventief  
fouilleren werd gehouden op de Van Hasseltkade bij de Missisipiboot,  
die pas gesloten is geworden. Door ons werden de navolgende mini  
geschreven:  

1 x gesloten verklaring  
1 x niet op lste vordering tonen rijbewijs  

1 x geen rijbewijs  
1 x kale band  
2 x geen id.kaart  
1 x scherpe uitstekende delen.  

Het was een geslaagde actie doch mbt aantreffen wapens viel het dit  

maal wat tegen.  

2007045860 I33 CONTROLE WAPENWETGEVING  

30/03/2007 16:00 t/m 31/03/2007 01:00  
BINNENSTAD  I JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER  

MARSPROMENADE (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Preventief fouilleren toegepast op de Maaspromenade van 16.00 uur tot  
01.00 uur. Locatie Parkeerplaats Nautica Janssen.  
Na wat startproblemen (MOKA was door Brunssum ingepikt en  
uiteindelijk toch teruggebracht) (Briefing werd niet op prijs gesteld  
door personeel BE2) (VHT had onderweg naar locatie aanhouding  
waardoor wapendeskundige en BMO-kracht enige tijd afwezig waren)  
Later, toen alles op zijn plaats stond en aanwezig was, liep de  
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controle goed en was er ruimschoots aanbod. 
De combinatie VHT/Prev.fouilleren was niet echt geslaagd. 
Uiteindelijk het VHT een alcoholcontrole laten uitvoeren op de 
Maaspromenade. Aanbod voor hen was enorm. 

Resultaten: 

Gecontroleerde auto's 	: 68 stuks 
Aantal inzittenden 	: 160 (ongeveer) 
Gecontroleerde passanten/bikers : 160 passanten 
Aantal wapens en soort 	: traangas 1 

Mes 	5 
Stuurslot 2 
Schroevendraaier 1 
Patroon 1 

Nationaliteiten verdachten 	: Helft Nederlands, helft Belgische 
Grammen softdrugs 	: 36 gram 
Grammen drugs met pv 	: Nvt 
Geïnd  geld 	 : 2.331,89 euro 
Inbeslaggenomen geld (witwassen) : 1700 euro 
Aantal afgenomen blaasproeven : 334 
Aantal aangehouden artikel 8 wvw : 2. 
aantal geschreven bonnen 	: 1 x baldadigheid 

27 x verkeer 
2 x drinken op straat 
1 x wildplassen 
1 x drugsgebruik 
2 x Wet ID  
2 x PAPOS 
1 x OPS 

Aantal aangehouden personen 	: 1 x 
Aantal aangehouden gesignaleerden : 3 x 
Aantal aangehouden vreemdelingen : nvt 
Aantal inbeslaggenomen auto's/brom: nvt 
Andere bijzonderheden : 8 x wegsleper 

4 x voorrijden 

2007046987 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/03/2007 17:20 t/m 30/03/2007 17:20 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen in autoportier. 
Na overleg met Hovj F.Wijmenga (gemandateerde) schikkingsvoorstel 
aangeboden van 160 Euro, verdachte deed afstand en betaalde de boete 
Kwitantienr. A 595386. 

2007047528 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/03/2007 18:10 t/m 30/03/2007 18:10 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MAASBOULEVARD (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren stuurslot aangetroffen naast 
bestuurdersstoel. Na overleg met Hovj F.Wijmenga schikkingsvoorstel 
aangeboden van 65 Euro. Verdachte deed afstand en betaalde de boete 
Kwitantie nr. 595387. 

2007046837 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/03/2007 19:45 t/m 30/03/2007 19:45 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
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VAN HASSELTKADE (BE MAASTRICHT- CENTRUM)  

Tijdens de aktie prevntief fouilleren schroevendraaier aangetroffen  

in linkervoorportier. In overleg met gemandateerde F.Wijmenga  
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 Euro. Verdachte deed afstand en  
betaalde de boete Kwitantie nr. A 595389.  

2007046866 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

30/03/2007 19:55 t/m 30/03/2007 19:55  
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER  
MAASPROMENADE (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens actie preventief fouilleren mes aangetroffen in  
middenconsole. In overleg met hovj F.Wijmenga (gemandateerde)  
schikkingsvoorstel aangeboden van 80 Euro, Verdachte deed afstand en  
betaalde de boete Kwitantie nr. A 595388.  

2007045795 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

30/03/2007 20:00 t/m 30/03/2007 20:00  

BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER  
MAASPROMENADE (BE MAASTRICHT-CENTRUM)  

Tijdens actie preventief fouilleren werd bij de verdachte een busje  

pepperspray aangetroffen. Betreft een wapen van de cat. II sub 6.  

Na overleg met hovj F.Wijmenga (gemandateerde) verdachte een  

transactie ad 270 Euro aangeboden, die hij  
terstond betaalde.  
Kwitantie A595390.  

2007045809 723 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON  

30/03/2007 21:00 t/m 30/03/2007 21:00  
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER  
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT- CENTRUM)  

intrekken signalering aziz upppions 
Tijdens actie preventief fouilleren op 30 maart 2007 voertuig en  
persoon gecontroleerd. Betrokkene had niets van id bewijzen etc bij  
zich. Verklaarde in bezit te zijn van geldi ri'bewijs. Bij controle 
RMK en opsporingsregisters bleek dat^iet in het bezit is van  
een geldig rijbewijs. Tevens had betrokkene nog 2 boetes openstaan.  
Te weten;  

5401994929 240 euro  
M088883522 46,88 euro. Boetes zijn betaald op 30 maart 2007.  

10-dec-08 	 - 3  
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2007045811 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/03/2007 21:20 t/m 30/03/2007 21:20 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
MARSPROMENADE (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens actie preventief fouilleren werd bij de verdachte in diens 
voertuig een stuurslot aangetroffen. Het slot lag binnen handbereik 
en was voor direct gebruik geschikt. 
Wapen --> cat. IV sub 7. 
Na overleg met hovj F.Wijmenga (gemandateerde) verdachte een 
schikking ad 80 Euro aangeboden. Verdachte deed afstand en betaalde 
de boete.Kwitantie A595397 

2007047249 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

30/03/2007 21:34 t/m 30/03/2007 21:34 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSSTRAAT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

KVI OPGEMAAKT. 

2007047249 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/03/2007 21:34 t/m 30/03/2007 21:40 
BINNENSTAD / WYCK / WYCK 
STATIONSSTRAAT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens preventief fouilleren de personenauto van de verdachte 
gecontroleerd. In het zijvakje van het linker voorportier lag een 
mes. Het mes lag zodanig dat het voor direct gebruik beschikbaar was. 
E 900 uitgeschreven. 
Betreft een mes merk Sola, kleur zwa rt,  voorzien van een lemmet van 
12 cm en een heft van 11 cm. De verdachte deed afstand van het mes. 

2007047024 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

30/03/2007 23:26 t/m 30/03/2007 23:26 
BINNENSTAD /STATENKWARTIER / STATENKWARTIER 
HERBENUSSTRAAT (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren mes aangetroffen . Na overleg 
met Hovj F.Wijmenga (gemandateerde) schikkingsvoorsel aangeboden van 
80 Euro. Verdachte deed afstand en betaalde de boete Kwitantievr. A 
659728. 

2007078656 730 ALGEMENE MUTATIE 

31/05/2007 15:00 t/m 31/05/2007 22:30 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 

 PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Door ROG deelgenomen aan actie preventief fouilleren, lokatie DB 
Maastricht. 

Resultaat van ROG. 

- 2x mini-pv terzake geen gordel,  geïnd  2x 75 Euro; 
- lx mini-pv terzake geen id-bewijs; 
- 3x mini-pv terzake niet tonen kentekenbewijs; 
- 4x mini-pv terzake niet tonen rijbewijs; 
- lx mini-pv terzake rijden door rood licht; 
- 4x mini-pv terzake het niet dragen van gordel; 
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- lx mini-pv terzake kenteken aanhangwagen niet gelijk aan trekkend 
voertuig; 
- lx mini-pv beschadigde band; 
- lx pv terzake overtreding van art. 8 WVW; 

- lx signalering boete geïnd 63,75 Euro; 
- lx signalering boete geïnd 93 Euro; 
- lx signalering boete geïnd 112 Euro; 
- lx signalering boete geïnd 93,75 Euro 

- lx boete cat 4 WWM, mes, geïnd 65 Euro; 
- lx boete cat 4 WWM, wielmoersleutel, geïnd 65 Euro; 
- lx boete cat 4 WWM, stuurslot, geïnd 65 Euro; 

- 11x afstand hash/weed/joint/henneplant minder dan 5 gram; 

- 2x 100 Euro geïnd terzake het totaal voorhanden hebben van ong. 35 
gr weed/marihuana en ong. 8 gran hashish; 
- lx 100 Euro geïnd terzake voorhanden hebben van ong. 6,8 gr 
weed/marihuana; 
- lx 100 Euro geïnd terzake voorhanden hebben van ong. 7,6 gr 
weed/hash 

2007078663 I33 CONTROLE WAPENWETGEVING 

31/05/2007 15:00 t/m 31/05/2007 23:00 
BUITENWOK ZUID -WEST / VILLAPARK I VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSIIdGEL 53,0000 THV (BE MAASTRICHT-WEST) 

Op donderdag 31 mei 2007 van 15.00 uur tot 23.30 uur combi actie 
Preventief fouilleren en PAT controle. Ondersteuning van: ROG (7 
pers) V.P. (8 pers), bijzondere We tten (Ron Linssen), Speurhonden, 
PAT en FEB. 

De volgende resultaten zijn geboekt: 

Gecontroleerde voertuigen 	: 101 
Gencontoleerde personen 	: 182 
Bevragingen 	 : 313 

1 x co2 pistool, : cat. 1 lid 7 wapen. 
5 x slagwapen/zaag: cat. 4 lid 7 wapen. 
1 x mes, 	: cat. 1 lid 2 wapen. 
1 x pepperspray : cat. 2 lid 6 wapen. 

Totaal IBN softdrugs 
Geinde boetes 
Gesignaleerde personen 

1 x art 8 WVW, 220 ug/I 

PAT controle: 

: 325 gr. 
: 3500.00 euro. 

:6 

1 x 	: APK. 
1 x 	: remcilinder. 
1 x 	: accu niet deugdelijk bevestigd. 
1 x 	: motorbloknummer weggeslepen. 
lx 	: band. 
9 x 	: gordel. 
6 x 	: le vordering RB. 
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5 x 	: le vordering kentekenbewijs. 
1 x 	: geen geldige ID 
1 x 	: geen rijbewijs. 
1 x 	: bellen in voertuig. 
1 x 	: roodlicht. 
1 x 	; kenteken aanhangw. 
4 x 	: niet volgen gekozen rijrichting 

Ondanks het feit dat de tijdstippen van de controle niet zo gunstig 
waren voor het aanbod van WWM overtredingen is er goed gewerkt en is 
een 
goed resultaat behaald. 

2007080356 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

31/05/2007 16:45 t/m 31/05/2007 16:45 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
verdachte in diens beide buitenste jaszakken 4 zakjes weed met een 
gewicht van 15,8 gram, benevens een zakje hashish met een gewicht van 
3 gram aangetroffen. 
Door de parketsecretaris  1111111.11.1werd  een boete van 100 euro 
opgelegd, hetgeen door verdachte werd betaald. 
Kwitantienummer A660510. 
Parketnummer 

2007080370 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/05/2007 16:55 t/m 31/05/2007 16:55 
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werden bij 
verdachte in het voertuig 10 gram weed, 6 gram hashish en 1 joint 
aangetroffen. 
Door de parketsecretaris werd aan verdachte een boete van 
100 euro opgelegd, hetgeen verdachte meteen voldeed. 
Kwitantienummer A 660510. 
Parketnummer 

2007080109 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIST 2) 

31/05/2007 17:12 t/m 31/05/2007 17:12 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene 2 zakjes weed minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080385 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

31/05/2007 17:20 t/m 31/05/2007 17:20 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tidjens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werden bij 
verdachte, na daartoe gevraagd te hebben, twee zakjes weed met een 
totaal gewicht van 6,8 gram, aangetroffen. 
Door de parketsecretaris iiiiiellbwerd aan verdachte een boete van 
100 euro opgelegd, hetgeen door verdachte werd voldaan. 
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Kwitantienummer A660512.  
Parketnummer  

2007080091 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2)  

31/05/2007 17:25 t/m 31/05/2007 17:25  
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij  
betrokkene 3,4 gram hennep aangetroffen.  
Betrokkene deed afstand ter vernietiging.  

2007080479 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS  

31/05/2007 18:20 t/m 31/05/2007 18:20  
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd in het  
voertuig van verdachte op de grond achter de bestuurdersstoel een  
autoslot, kleur geel met opschrift Autolok, aangetroffen.  

Door de parketsecretaris ^ werd aan verdachte een boete van 
65 euro opgelegd, hetgeen door de verdachte meteen werd voldaan.  
Kwitantienummer A660513.  
Parketnummer  

2007080095 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2)  

31/05/2007 19:35 t/m 31/05/2007 19:35  
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij  
betrokkene minder dan 5 gram hashish aangetroffen.  
Betrokkene deed afstand ter vernietiging.  

2007080080 F41 BEZIT SOFTDRUGS (WST 2)  

31/05/2007 19:55 t/m 31/05/2007 19:55  
BUITENWOK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij  
betrokkene minder dan 5 gram weed aangetroffen.  
Betrokkene deed afstand ter vernietiging.  

2007080099 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LI3ST 2)  

31/05/2007 20:00 t/m 31/05/2007 20:00  
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij  
betrokkene 2 gram marihuana aangetroffen.  
Betrokkene deed afstand ter vernietiging.  

2007080198 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2)  

31/05/2007 20:10 t/m 31/05/2007 20:10  
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij  
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betrokkene 2 zakjes marihuana met een gewicht van 5 gram 
aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080079 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI3ST 2) 

31/05/2007 20:10 t/m 31/05/2007 20:10 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene 2 gram marihuana aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080108 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

31/05/2007 20:10 t/m 31/05/2007 20:10 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK I  VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene een zakje weed en een blokje hashish aangetroffen, minder 
dan 5 gram. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080203 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/05/2007 20:25 t/m 31/05/2007 20:25 
BUITENWIIK ZUID-WEST / VILLAPARK  /VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene een slagwapen aangetroffen in de vorm van een stuk 
electriciteitskabel. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080169 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/05/2007 20:30 t/m 31/05/2007 20:30 
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene een zakje met daarin weed minder dan 5 gram en een plastic 
zak met daarin 3 stekjes van weedplantjes, aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

10-dec-08 - 4 - 	 9:47:07 
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2007080333 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

31/05/2007 20:30 t/m 31/05/2007 20:30 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCNOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
verdachte in een rugzak op de bijrijdersstoel een zak met daarin 100 
gram weed aangetroffen. 
Door de parketsecretaris 4111110.0 werd een boete van 240 euro 
opgelegd aan verdachte, hetgeen meteen werd voldaan middels de 
mobiele pinautomaat. 
Kwitantienummer A660516. 
Parketnummer 

2007080305 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

31/05/2007 20:38 t/m 31/05/2007 20:38 
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene een zakje met daarin 0,5 gram hennep aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007078608 323 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON 

31/05/2007 20:54 t/m 31/05/2007 20:54 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK  I  VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens actie prey. fouil. gesig. aangetroffen. later werd de boete 
betaald en werd de persoon in vrijheid gesteld. 

2007080159 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/05/2007 21:00 t/m 31/05/2007 21:00 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene een zakje met 4,5 gram marihuana aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080083 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

31/05/2007 21:04 t/m 31/05/2007 21:04 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene 1 plakje hashish minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080114 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

31/05/2007 21:25 t/m 31/05/2007 21:25 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK I VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene 1 zakje met minder dan 5 gram marihuana aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 
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2007080152 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/05/2007 21:30 t/m 31/05/2007 21:30 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene een zakje met daarin een plakje hashish minder dan 5 gram 
aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080190 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

31/05/2007 21:30 t/m 31/05/2007 21:30 
BUITENWIJK  ZUID-WEST I VILLAPARK I VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene 2 zakjes weed aangetroffen met een gewicht van 3,73 gram 
aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080191 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

31/05/2007 21:35 t/m 31/05/2007 21:35 
BUITENWOK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene 1 joint aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080140 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

31/05/2007 21:50 t/m 31/05/2007 21:50 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene 1 zakje met een plakje hashish minder dan 5 gram 
aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080142 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LI3ST 2) 

31/05/2007 21:51 t/m 31/05/2007 21:51 
BUITENWIJK  ZUID-WEST I VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene een zakje met daarin een plakje hashish van minder dan 5 
gram aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080407 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

31/05/2007 22:00 t/m 31/05/2007 22:00 
BUITENWIJK  ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werden bij 
verdachte in de linker- en rechterjaszak van de binnenjas 2 zakjes 
wiet en 1 zakje hashish met een totaal gewicht van 7,6 gram 
aangetroffen. 
Door parketsecretaris A. Hertogs werd aan verdachte een boete van 100 
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euro opgelegd, hetgeen door verdachte meteen werd  voldaan. 
 Kwitantienummer A660525. 

Parketnummer 

2007080310 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/05/2007 22:00 t/m 31/05/2007 22:00 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
verdachte in diens rechterbroekzak 3 zakjes marihuana met een totaal 
netto gewicht van 6 gram aangetroffen. 
De marihuana werd gekocht bij Cool Running (2 gr.) en bij Heaven 60 
(4 gram). 
Door de parketsecretaris0111111111, 1  werd een boete van 100 euro 
opgelegd, hetgeen door verdachte werd betaald. 
Kwitantienummer A732001. 
Parketnummer 

2007080103 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/05/2007 22:05 t/m 31/05/2007 22:05 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene 1 zakje marihuana minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080424 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/05/2007 22:10 t/m 31/05/2007 22:10 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK  if  VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
verdachte een busje traangas merk Police, kleur blauw aangetroffen in 
diens jaszak. 
Door de parketsecretaris MONIffiliperd een boete van 150 euro 
opgelegd, hetgeen door verdachte meteen werd voldaan. 
Kwitantienummer A660520. 
Parketnummer 

2007080437 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/05/2007 22:15 t/m 31/05/2007 22:15 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene een gripzakje hashish aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080437 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/05/2007 22:15 t/m 31/05/2007 22:15 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
verdachte in de heuptas, die verdachte op het lichaam droeg, een 
zakmes aangetroffen. 
Het betrof een dichtklappend zakmes met vergrendeling. 
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Door de parketsecretaris, 	, werd aan verdachte een boete 
van 65 euro opgelegd, hetgeen door verdachte werd voldaan. 
Kwitantienummer A660523. 
Parketnummer 

2007080466 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/05/2007 22:15 t/m 31/05/2007 22:15 
BUITENWOK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
verdachte in diens voertuig onder de bestuurdersstoel een 
wielmoersleutel aangetroffen. 
Door de parketsecretaris MOM werd aan verdachte een boete van 
65 euro opgelegd, hetgeen door de verdachte werd voldaan. 
Kwitantienummer A660522. 
Parketnummer 

2007080450 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/05/2007 22:20 t/m 31/05/2007 22:20 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd in de 
kofferruimte van het voertuig bij de verdachte een plastic draagtas 
aangetroffen met daarin een zak hennep met een gewicht van 110 gram. 
Tevens werd bij de verdachte in het handschoenvakje van diens 
voertuig een CO2 wapen aangetroffen. 
Door de parketsecretaris aill., werd een boete opgelegd van 460 
euro, die door verdachte middels de mobiele  pinautomaat  werd voldaan. 
Kwitantienummer A660521. 
Parketnummer 

2007080450 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/05/2007 22:20 t/m 31/05/2007 22:20 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd in de 
kofferruimte van het voertuig bij de verdachte een plastic draagtas 
aangetroffen met daarin een zak hennep met een gewicht van 110 gram. 
Tevens werd bij de verdachte in het handschoenvakje van diens 
voertuig een CO2 wapen aangetroffen. 
Door de parketsecretaris 	 werd een boete opgelegd van 460 
euro, die door verdachte middels de mobiele pinautomaat werd voldaan. 
Kwitantienummer A660521. 
Parketnummer 

5 - 	 9:47:07 10-dec-08 
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2007078648 I35 CONTROLE OPIUMWET 

31/05/2007 22:24 t/m 31/05/2007 22:24 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK  I  VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53 THV (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens actie pres/PAT. foui1.11111rgecontroleerd. Deze had 
meerdere 
kentekenbewijzen in zijn voertuig liggen, zie voertuigen. Tevens een 
kentekenbewijs van een bronfiets. Veder Dwangbevel van de gemeente 
Maastricht, verzekeringspapieren en een ID-kaart van een Belgische 
persoon genaamd 	. Verder was hij in het bezit van 355,00 
euro, in de biljetten van 10, 20 en 50 euro en vier GSM toestellen 
van het merk Nokia. Deze waren helaas al uitgezet. 

Van  ION zijn een aantal goederen achtergebleven, bankpas, 
ponskaarjte atrium ziekenhuis en diverse papieren. Deze goederen 
gedeponeerd in de blauwe bak. 

Gaarne aandacht voor dit figuur. 

200 080424 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/05/2007 22:30 t/m 31/05/2007 22:30 
BUITENWIJK ZUID -WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene in diens jas een zakje met daarin 4,5 gram wiet 
aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080154 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

31/05/2007 22:30 t/m 31/05/2007 22:30 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILIAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene 1 joint aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080786 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/05/2007 22:30 t/m 31/05/2007 22:30 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene een zakje weed aangetroffen met een hoeveelheid van 4,5 
gram. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 

2007080111 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

31/05/2007 22:40 t/m 31/05/2007 22:40 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren van 31 mei 2007 werd bij 
betrokkene 1 zakje met daarin 0,6 gram hennep aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 
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2007078653 523 INTREKKEN SIGNALERING PERSOON 

31/05/2007 22:46 t/m 31/05/2007 22:46 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Afsignalering betrokkene. 

2007079230 I33 CONTROLE WAPENWETGEVING 

01/06/2007 19:00 t/m 01/06/2007 22:00 
BUITENWOK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
MEERSSENERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Op vrijdag 1 juni 2007 tussen 19:00 uur en 22:30 uur een actie 
preventief fouilleren gedaan voor het team 2 Centrum Oost. 
In de middaguren overleg teamdag geweest. 
Een bevel van de OV] was aanwezig voor het gehele 
veiligheidsrisicogebied. Door diverse omstandigenheden 8 
verbalisanten, geen bijzondere wetten, geen FEB, geen VP. 
Parketsecretar' 	 tel: 06-22548371. 
In vier patrouilles de wijk ingegaan. 

* In het eerste half uur drie achtervolgingen, die niet mee wilden 
werken en ervan door gingen. Afzonderlijke mutins; 

* 5 gram softdrugs IBN en afstandsverklaring; 

* een klein mes IBN; 

* 1 maal geen identificatieplicht pv; 

* 1 maal pv gordel; 

* 107 gram heroine in auto aangetroffen. Test positief. 
Heroine en auto inbeslaggenomen. Apart pv opgemaakt. 

* Drie Marokanen aangehouden voor witwassen met in totaal 4400 euro 
bij zich. Apart pv opgemaakt. 

* Persoon aangehouden voor niet voldoen aan bevel preventief 
fouilleren. Tijdens insluiting trof men 4145 euro aan. Deze ook 
inbeslaggenomen voor witwassen. Apart pv opgemaakt. 

In totaal 25 personen gefouilleerd en 10 auto's onderzocht. 

Al met al weinig wapens, maar wel veel geld inbeslaggenomen voor 
witwassen. 

2007126324 E40 AFHANDELING OVERIGE MELDINGEN 

31/08/2007 19:00 t/m 01/09/2007 04:00 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
BOSCHSTRAAT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

In het kader van project van preventief fouileren in betreffend 
project geparticipeerd. Goed opgezet en overdacht project. Uitstekend 
project voor ROG. Resutaat betreffende personeel ROG: 

-3x Aantreffen softsdrugs (6), kvi en afstandverklaring 
(schriftelijke afhandeling BMO mstr) 
-Aantreffen fins Dolkmes (B), kvi en pv in concept (schriftelijke 
afhandeling BMO mstr) (65 Euro) 
-Aantreffen wapenstok (F), kvi en pv in concept (schriftelijke 
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afhandeling BMO mstr) (65 Euro) 
-4 aanhoudingen (F) ivm 50 gram coke, afhandeling join hittecm 
-1 aanhouding ivm art 7 wvw 1994, afhandeling Mstr. 

2007126914 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/08/2007 20:52 t/m 31/08/2007 20:52 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST)  

Tijdens de actie preventief van 31 augustus 2007 werd bij betrokkene 
een joint in beslag genomen. 

Parketnr. 515034-07 

2007127188 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/08/2007 21:05 t/m 31/08/2007 21:05 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 31 augustus 2007 werd bij 
verdachte 2 schroevendraaiers aangetroffen. De schroevendraaiers 
lagen: a) direct links naast de bestuurder 

b) in linkervoorportier. 
Aan verdachte werd door de parketsecretaris een 
transactievoorstel gedaan van 65 Euro. 
Verdachte betaalde deze boete onder kwitantienr.A 732002. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

Parketnr. 515049-07 

2007126894 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/08/2007 21:15 t/m 31/08/2007 21:15 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werden 
bij betrokkene een zakje wiet minder dan 5 gram en een zakje 
inhoudende 2 joints aangetroffen. 
Betrokkene deed vrijwillig afstand. 
De beide zakjes met wiet en joints werden inbeslaggenomen. 
Parketnr. 515028-07 

2007126904 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI]ST 2) 

31/08/2007 21:15 t/m 31/08/2007 21:15 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene een zakje met daarin een joint minder dan 5 gram 
aangetroffen. 
Betrokkene deed vrijwillig afstand. 
Het zakje met joint werd inbeslaggenomen. 
Parketnr. 515026-07 

2007127181 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LUST 2) 

31/08/2007 21:26 t/m 31/08/2007 21:26 
BUITENWIJK WEST / MALBERG / MALBERG 
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VIA REGIA (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werden 
bij betrokkene twee zakjes wiet aangetroffen met een inhoud van 
minder dan 5 gram. 
Betrokkene deed afstand van de beide zakjes. 
De zakjes wiet werden inbeslaggenomen. 

Pa rketn r. 515042-07 

2007126895 F41 BEZIT SOFTDRUGS (WST 2) 

31/08/2007 21:30 t/m 31/08/2007 21:30 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene 3 zakjes met wiet,hash en joints in beslag genomen. 

Parketnr. 515037-07 

2007127177 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/08/2007 21:30 t/m 31/08/2007 21:30 
BUITENWIJK WEST / MALBERG I  MALBERG 
VIA REGIA (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
verdachte een breekmes aangetroffen. Dit werd aangetroffen in diens 
bromfiets. 
Verdachte wilde de boete niet betalen. 
Mini E900 werd opgemaakt en verdachte deed afstand van het mes. 
Zal via Tobias worden afgehandeld. 
Mes met mutatie zullen worden afgedragen bij Rob Lieshout. 

2007127178 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/08/2007 21:30 t/m 31/08/2007 21:30 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 31 augustus 2007 werd bij 
verdachte een schroevendraaier in beslag genomen.De schroevendraaier 
lag in het dashboardkastje. 
Aan verdachte werd door de parketsecretaris een transactievoorstel 
gedaan van 65 Euro.Verdachte betaalde deze boete onder kwitantievr. 
A732003. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

Parketnr. 515050-07 

2007126902 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

31/08/2007 21:35 t/m 31/08/2007 21:35 
BUITENWIJK WEST / BRUSSELSEPOORT / BRUSSELSEPOORT 
SINT ANNALAAN (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene aangetroffen een zakje wiet, minder dan 5 gram. 
Door betrokkene werd hiervan afstand gedaan ter vernietiging 
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Parketnr. 515038-07 

2007127186 F40 BEZIT HARD-DRUGS  (11)511)  

31/08/2007 21:36 t/m 31/08/2007 21:36 
BUITENWIJK WEST  I  MALBERG I  MALBERG 
VIA REGIA (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werden 
bij verdachte, in haar handtas, twee XTC-pillen, kleur wit, 
aangetroffen. 
Door de parketsecretarisaill. werd aan verdachte een 
transactievoorstel van 240 euro aangeboden, hetgeen zij voldeed. 
De transactie werd geïnd op kwitantienummer A656224. 
De twee XTC-pillen werden inbeslaggenomen. 
Parketnummer 515045-07 	. 

2007126939 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/08/2007 21:40 t/m 31/08/2007 21:40 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 31 augustus 2007 werd  bij 
betrokkene een zakje wiet van minder dan 5 gram in beslag genomen. 

Parketnr. 515036-07 

2007126911 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/08/2007 21:41 t/m 31/08/2007 21:41 
BINNENSTAD  I JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene een zakje wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed vrijwillig afstand. 
Het zakje wiet werd inbeslaggenomen. 
Parketnr. 515025-07 

10-dec-08 - 6 - 	 9:47:07 
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2007126898 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/08/2007 21:45 t/m 31/08/2007 21:45 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene een zakje wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed vrijwillig afstand. 
Het zakje wiet werd inbeslaggenomen. 
Parketnr. 515027-07 

2007126932 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/08/2007 21:45 t/m 31/08/2007 21:45 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene een zakje wiet van minder dan 5 gram in beslag genomen. 

Parketnr. 515032-07 

2007126887 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

31/08/2007 22:10 t/m 31/08/2007 22:10 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene een zakje wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed vrijwillig afstand. 
Het zakje wiet werd inbeslaggenomen. 
Parketnr. 515029-07 

2007127160 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/08/2007 22:15 t/m 31/08/2007 22:15 
BUITENWIJK  OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
SCHARNERWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
verdachte, in een open zijvak linksvoor in diens voertuig, een Fins 
dolkmes aangetroffen. 
Door de parketsecretaris werd aan verdachte een boete van 
65 euro opgelegd. 
Het dolkmes werd inbeslaggenomen. 
De boete werd geind op kwitantienummer A732177. 
Parketnummer 515047-07 

2007127159 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/08/2007 22:40 t/m 31/08/2007 22:40 
BUITENWIJK  OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
MEERSSENERWEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 31 augustus 2007 werd bij 
verdachte een zwarte wapenstok met handvat aangetroffen.' 
De wapenstok lag tussen de stoel van de bijrijder en de bestuurder 
in. Aan verdachte werd door de parketsecretaris  OEM een 
transactievoorstel gedaan van 65 Euro. Verdachte betaalde deze boete 
onder kwitantievr. A 571562. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
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Parketnummer: 515051-07 

2007126813 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

31/08/2007 23:00 t/m 31/08/2007 23:00 
BINNENSTAD I BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
BOSCHSTRAAT (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren lokatie Boschstraat werd bij 
betrokkene twee zakjes wiet, en een plak hash, totaal minder dan 5 
gram in beslag genomen. 

Pa rketn r. 515040-07 

2007127171 H10 INBESLAGNAME GOEDEREN 

31/08/2007 23:15 t/m 31/08/2007 23:15 
BINNENSTAD  I JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

2007127165 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) , 

31/08/2007 23:15 t/m 31/08/2007 23:15 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene een zakje wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed afstand ter vernietiging. 
Het zakje wiet werd inbeslaggenomen. 
Parketnr. 515041-07 

2007127171 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/08/2007 23:15 t/m 31/08/2007 23:15 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
verdachte, in diens linker broekzak, een klapmes met één snijkant, 
aangetroffen. 
Door de parketsecretari , werd aan verdachte een 
transactievoorstel van 65 euro gedaan, hetgeen door verdachte werd 
voldaan. 
De boete werd geïnd op kwitantienummer A656225. 
Parketnummer 515046-07 

2007127170 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

31/08/2007 23:45 t/m 31/08/2007 23:45 
BINNENSTAD / JEKERKWARTIER / JEKERKWARTIER 
PRINS BISSCHOPSINGEL (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 31 augustus 2007 werd bij 
verdachte een mes met houten handvat aangetroffen. Het mes lang in 
het vak van het linker voorportier. 
Aan verdachte werd door de parketsecretaris een transactievoorstel 
gedaan van 65 Euro. 
Verdachte betaalde deze boete onder kwitantievr. A 732176. 
Verdachte deed afstand ter vernietiging. 
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Parketnr. 515048-07 

2007126927 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LUST 2) 

01/09/2007 00:45 t/m 01/09/2007 00:45 
BUITENWOK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WESP 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene 1 zakje 
wiet in beslag genomen. 

Parketnr. 515033-07 

2007126922 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

01/09/2007 01:05 t/m 01/09/2007 01:05 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
WILHELMINAKADE (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene een zakje wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed vrijwillig afstand. 
Het zakje wiet werd inbeslaggenomen. 
Parketnr. 515024-07 

2007126817 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

01/09/2007 01:10 t/m 01/09/2007 01:10 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
WILHELMINAKADE (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd 
bij betrokkene een zakje weed minder dan 5 gram aangetroffen. 
Door betrokkene werd afstand gedaan en het zakje weed werd 
inbeslaggenomen. 
Parketnr. 515032-07 

2007127195 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

01/09/2007 01:30 t/m 01/09/2007 01:30 
BUITENWIJK  OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
VIADUCIINEG (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren van 31 augustus 2007 werd bij 
verdachte een mes aangetroffen.Het mes werd op de bodem van de 
kofferbak aangetroffen. 
Aan verdachte werd door de parketsecretaris llIMS een 
transactievoorstel gedaan van 65 Euro. 
Verdachte betaalde deze boete onder kwitantievr. A 732178. 

Verdachte deed afstand ter vernietiging. 

Parketnr. 515043-07 

2007127192 F72 BEZIT OVERIGE WAPENS 

01/09/2007 02:00 t/m 01/09/2007 02:00 
BUITENWIJK OOST / WYCKERPOORT / WYCKERPOORT 
VIADUCTWEG (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
verdachte, in het schoudertasje, dat hij op zijn borst droeg, een 
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klapmes, merk Laguiole Bossignol voorzien van een houten lemmet, 
aangetroffen. 
Door de parketsecretaris 	, werd aan verdachte een 
transactievoorstel van 65 euro gedaan, hetgeen hij voldeed. 
Het mes werd inbeslaggenomen. 
De transactie werd geïnd op kwitantienummer A732005. 
Parketnummer 515044-07 

2007126882 F41 BEZIT SOFTDRUGS  (LIJST  2) 

01/09/2007 02:15 t/m 01/09/2007 02:15 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
WILHELMINAKADE (BE MAASTRICHT-CENTRUM) 

Tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene een zakje wiet minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed vrijwilig afstand. 
Het zakje wiet werd inbeslaggenomen. 
Parketnr. 515030-07 

2007126883 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LI7ST 2) 

01/09/2007 02:15 t/m 01/09/2007 02:15 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
WILHELMINAKADE (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

Tijdens de actie preventief fouilleren dd 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene 5 zakjes wiet aangetroffen, totaal minder dan 5 gram. 

Parketnr. 515039-07 

2007126822 F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST  2) 

01/09/2007 02:15 t/m 01/09/2007 02:15 
BINNENSTAD / BOSCHSTRAATKWARTIER / BOSCHSTRAATKWARTIER 
WILHELMINAKADE (BE MAASTRICHT- CENTRUM) 

tijdens de aktie preventief fouilleren d.d. 31 augustus 2007 werd bij 
betrokkene een zakje wiet van minder dan 5 gram aangetroffen. 
Betrokkene deed vrijwillig afstand en het zakje wiet werd 
inbeslaggenomen. 
Parketnr. 515031-07 

2007125801 I33 CONTROLE WAPENWETGEVING 

01/09/2007 03:45 t/m 01/09/2007 03:45 
BUITENWIJK ZUID-WEST / VILLAPARK / VILLAPARK  
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Op 31/08/2007 19.00 uur t/m 01/09/2007 03.00 uur een mobiele 
preventief fouilleer actie gehouden. 

Resultaten basiseenheid West: 

personeuato's 	: 30 
passanten 	: 1 
Bromfietsen 	:2 

Totaal aantal personen: 40, waarvan 16 uit België:e en 2 uit 
frankrijk 

Resultaten basiseenheid Oost: 
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personenauto's : 25 
Passanten 	: 3 
Bromfietsen 	:1 

Totaal aantal personen: 35, waarvan 9 uit België een 10 uit 
Frankrijk. 

Resultanten Basiseenheid Centrum: 

Personenauto's : 50 
Passanten 	: 20 

Totaal aantal personen: 80, waarvan 25 uit België en 15 uit frankrijk 
3 uit Duitsland 

Resultaten WWM gehele district: 

9x steekwapens, allen betaald E900 a 65,00 euro. 
2x slagwapens, allen betaald  a  65,00 euro. 

Andere resultaten: 

Aanhoudingen: 	: 1 x wittwassen, 3560.00 zie 2007125682 
: 6x verdovende middelen 
: lx artikel 8 WVW 

In beslag hardrugs : 60 gram, diverse verdachten. 

Signalering 	: lx betip, diverse feiten. 
: terrorist India 

Poging doodslag : lx, op collega door de bestuurder van de 
11-NV-TF, zie 2007125704 

Softdrugs onder de 5 gram: 17 x plus afstand. 

Mini processen-verbaal : diversen, aantal helaas onbekend. 

Assistentie door alle patr. bij een massale vechtpartij in de wijk 
Blauwdorp. 

Gevonden: 227 gram aan xtc pillen, Edmond Jaspersstraat. tegenover 
cafére de giebel. Tijdens het opzetten van de controle plaats, 
aangesproken door omstanders dat in struiken door kinderen pillen 
gevonden waren. de kinderen waren met de pillen aan het spelen. Bleek 
blauwe pillen te zijn met het opschrift LOVE. 

2007125801 133 CONTROLE WAPENWETGEVING 

01/09/2007 03:45 t/m 01/09/2007 03:45 
BUITENWIJK ZUID-WEST  I  VILLAPARK / VILLAPARK 
PRINS BISSCHOPSINGEL 53,0000 (BE MAASTRICHT-WEST) 

Op 31/08/2007 19.00 uur t/m 01/09/2007 03.00 uur een mobiele 
preventief fouilleer actie gehouden. 

Resultaten basiseenheid West: 
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personeuato's 	: 30 
passanten 	: 1 
Bromfietsen 	:2 

Totaal aantal personen: 40, waarvan 16 uit Belgíë:e en 2 uit 
frankrijk 

Resultaten basiseenheid Oost: 

personenauto's : 25 
Passanten 	: 3 
Bromfietsen 	:1 

Totaal aantal personen: 35, waarvan 9 uit België een 10 uit 
Frankrijk. 

Resultanten Basiseenheid Centrum: 

Personenauto's : 50 
Passanten 	: 20 

Totaal aantal personen: 80, waarvan 25 uit België en 15 uit frankrijk 
3 uit Duitsland 

Resultaten WWM gehele district: 

9x steekwapens, allen betaald E900 a  65,00 euro. 
2x slagwapens, allen betaald a  65,00 euro. 

Andere resultaten: 

Aanhoudingen: 	: 1 x wittwassen, 3560.00 zie 2007125682 
: 6x verdovende middelen 
: lx artikel 8 WVW 

In beslag hardrugs : 60 gram, diverse verdachten. 

Signalering 	: lx betip, diverse feiten. 
: terrorist India 

Poging doodslag : lx, op collega door de bestuurder van de 
11-NV-TF, zie 2007125704 

Softdrugs onder de 5 gram: 17 x plus afstand. 

Mini processen-verbaal : diversen, aantal helaas onbekend. 

Assistentie door alle patr. bij een massale vechtpartij in de wijk 
Blauwdorp. 

Gevonden: 227 gram aan xtc pillen, Edmond Jaspersstraat. tegenover 
café;e de giebel. Tijdens het opzetten van de controle plaats, 
aangesproken door omstanders dat in struiken door kinderen pillen 
gevonden waren. de kinderen waren met de pillen aan het spelen. Bleek 
blauwe pillen te zijn met het opschrift LOVE. 
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