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Bevel preventief foui lleren 
Aanvraag bevel preventief fouilleren 

Bevel voor actie 30 november 2007 1 dec. 2007 

Bij beantwoording de datum en 

ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 

Aan de chef basiseenheid Maastricht Centrum, 

Ondergetekende, mr. M. El Jerrari, officier van justitie in het arrondissement 
Maastricht: 

Gelet op de aanvraag d.d. 22 november 2007 en de daarbij gevoegde bijlagen. 

Gezien artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de 
gemeente Maastricht; 

Gezien het hernieuwde besluit van de Burgemeester van Maastricht d.d. 6 juli 
2007 tot aanwijzing van het zogenaamde veiligheidsrisicogebied, inwerking 
getreden 19 juli 2007; 

Gezien de resulta? ► n van in 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 uitgevoerde 
preventief fouilleren-acties, laatstelijk op 18 oktober 2007, telkens binnen het 
bij toen vigerende besluit(en) aangewezen veiligheidsrisicogebied; 

Gezien het aantal en de aard van de wapens die vanaf 2003 en tot nu toe in 
2007 zijn aangetroffen, was onverminderd sprake van het gebruik van, 
voorhanden hebben van en/of dragen van wapens in de zin van de Wet 
wapens en munitie (WWM). 
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Ook de tot nu toe in 2007 gehouden acties preventief foui lleren leverden een 
bevestiging op van het gegeven dat nog altijd sprake is van kort gezegd — 
verboden wapenbezit. De cijfers van de gehouden acties tonen aan dat tot nu 
toe in 2007 65 overtredingen van de WWM werden geconstateerd. 

Gelet op het feit dat niet kan worden gezegd dat een bepaalde groep personen 
verantwoordelijk is voor het plaatshebben van wapengerelateerde strafbare 
feiten; 

Overwegende dat voormelde eerdere acties bevestigen dat nog altijd sprake is 
van verboden wapenbezit c.q. wapengebruik, waardoor de openbare orde in 
het veiligheidsrisicogebied niet alleen daadwerkelijk wordt verstoord, maar 
tevens de vrees voor het ontstaan van openbare orde verstorende incidenten 
nog altijd onverminderd aanwezig is. 

Gelet op de bevoegdheden als omschreven in de artikelen 50, 51 en 52 WWM; 

Acht het op grond van voormelde feiten en omstandigheden noodzakelijk 
thans wederom van voormelde bevoegdheid gebruik te maken; 

Beveelt daarom dat op vrijdag 30 november 2007 vanaf 19.00 uur tot 
zaterdag 1 december te 03.00 uur in het bij voormeld besluit aangewezen 
veiligheidsrisicogebied tegenover een ieder, zonder dat sprake hoeft te zijn 
van een verdenking, de bevoegdheid wordt uitgeoefend om preventief te 
fouilleren, inhoudende het onderzoek naar wapens en munitie in kleding 
en/of in meegevoerde verpakkingen/bagage en/of in voertuigen, een en ander 
overeenkomstig het daartoe opgestelde Draaiboek Preventief Fouilleren van 
de Regiopolitie Lmburg Zuid, District Maastricht. 

De officier v ustitie, 
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Politie Limburg Zuid 

District Maastricht 

Basiseenheid Maastricht - West 

PROCES - VERBAAL 

Betreft: Aanvraag bevel tot preventief fouilleren 

Ik, H.M. Kerckhoffs, hoofdagent van Regiopolitie Limburg-zuid, district Maastricht, 
basiseenheid Maastricht -West verklaar het navolgende. 

-44) 

In de periode van ap ril 2003 tot heden werden een aantal preventief fouilleeracties gehouden 
in het aangeduide veiligheidsrisico gebied van Maastricht. Bij deze acties werden een groot 
aantal wapens en voorwerpen aangetroffen welke vallen onder de bepalingen van de Wet 
Wapens en Munitie. (gemiddeld 25 stuks per actie) 

In navolging op deze acties zal op vrijdag 30 november 2007 en zaterdag 01 december 2007 
een verdere preventief fouilleeractie gepland en georganiseerd worden in het aangewezen 
gebied, binnen de basiseenheden Maastricht West, Maastricht Oost en Maastricht Centrum, 
District Maastricht. 

De toestemming voor de te houden preventieve fouilleringen wordt gevraagd voor de uren 
gelegen tussen vrijdag 30 november 2007, 19.00 uur en 24.00 uur en zaterdag 1 december 
2007, 00.00 uur en 03.00 uur, (totaal 8 uur) . Deze preventieve fouilleringen worden op de 
navolgende wijze uitgevoerd. 

x Passanten controle. 
Door een groep politieambtenaren gekleed in uniform wordt positie ingenomen op een locatie 
in het aangewezen gebied. Passanten worden non-selectief aan een onderzoek onderworpen. 

x Voertuig controle. 
Door een groep politieambtenaren gekleed in uniform wordt positie ingenomen aan een voor 
het openbaar verkeer openstaande weg gelegen binnen het aangewezen gebied. Hiertoe wordt 
een verkeersfuik opgesteld dan wel door motorrijders a-selectief personenauto's naar de 
controleplaats geleid waarna voertuigen en inzittenden non-selectief aan een onderzoek 
worden onderworpen. 

Lokaliteiten. 
Door een groep politieambtenaren in uniform gekleed wordt een onderzoek ingesteld in een 
openbare lokaliteit gelegen in het aangewezen gebied. De openbare ruimten van de lokaliteit 
en de aanwezige bezoekers worden aan een onderzoek onderworpen. 

Fouilleren. 
Het fouilleren wordt handmatig ver richt. 
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Gemeente  Maastricht  
nnn 

De Burgemeester van Maastricht  

Overwegende,  

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

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

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

dat in de eerste helft van 2007 tijdens preventief fouilleeracties 44 
.^.3pens zijn aangetroffen;  

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

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

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

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

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

dat hiermee de noodzaak voor een  verlenging van de aanwijzing als  
veiligheidsrisicogebied wordt  aangetoond, welke noodzaak een duur var< de  
aanwijzing van zes meander. rechtvaardigt;  

dat 	recente informtia is lebieken dat er een  aantal (hieronder  
Ter.cemde) buiten het h. ►1idiie vaiiilheidsrisicogQbied gelegen wegen door  
buitenlandse drugstoeristen ..ebru_r t worden om  Maastricht binnen te  korten  
c.q.  Le verlaten;  

dat er geconstateerd is  dat  er  een t : =name is van het ar.tai dru;srur.ners  
die hun werkgebied naar deze b ..:: er: het_ huidige veiligheidsrisicogebied  
gelegen ;Degen hebben ver ; e d, V 	J  



dat bij toevallige controles op een aantal van deze wegen reeds in 2006 
diverse wapens zijn aangetroffen; 

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

Willem Alexanderweg, Galjoenweg, Fregatweg tot aan de grens met de 
gemeente Meerssen; 
Meerssenerweg, Mariënwaard, Kruisdonk tot aan de grens met de 
gemeente Meerssen; 
Akersteenweg tot aan de grens met de gemeente Margraten; 
Limburglaan, Hoge Weerd tot aan de grens met de gemeente Eijsden 
Maasboulevard tot aan de grens met België; 

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

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

BESLUIT: 

Aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied: 

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

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

de Bosscherweg tot aan de Belgische grens, 
de Cabergerweg, de Carl Smulderssingel, de Brusselseweg tot aan de 
Belgische grens, 
de Annalaan,de Dokter van Kleefstraat, de Via Regia tot aan de 
Belgische grens, 
de Tongerseweg tot aan de Belgische grens, 
de Cannerweg (inclusief het verbindingsgedeelte van de Bieslanderweg) 
tot aan de Belgische grens 
de Maaboulevard tot aan de Belgische grens 

richting Eijsden: 
- de Limburglaan, Hoge Weerd tot aan de grens met de gemeente Eijsden, 



Maastricht, 06,-07- ZOO?.  

meest 5  va Maastricht,  

.B.M. 	eer0  

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

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

de A2/A79 in noordelijke richting vanaf de Viaductweg (inclusief de  
daarbij behorende op- en afritten) tot aan beider grens met de  
gemeente Meerssen,  
de Meerssenerweg, Mariënwaard, Kruisdonk tot aan de grens met de  
gemeente Meerssen,  
de Willem Alexanderweg, Galjoenweg, Fregatweg tot aan de grens met de  
gemeente Meerssen.  

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

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

Beke dgemaakt : 	Maaspost 1 8- 01" zoo ^ 

Gemeenteblad 2007, C-43  

Inwerkingtreding: 1 -Q?--2!Od-t  

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



POLITIE REGIO LIMBURG ZUID 
INSPECTEUR VAN DIENST DISTRICT MAASTRICHT 

Registratienummer : 2007149656-1 

Mutatie rapport (vertrouwelijk) 

Opmaak datum 	 : zaterdag 10 november 2007 

Zelfstandige aktie 
Volgnummer 	 : 1 
Projectcode 	 : 12ZONE (12zone) 
Maatschappelijke klasse 	: Algemene verkeerscontrole 
Datum / tijdstip kennisname : donderdag 18 oktober 2007 te 23.53 uur 
Pleegdatum / tijd 	 : Tussen donderdag 18 oktober 2007 te 

16.00 uur en donderdag 18 oktober 2007 
te 23.30 uur 

Plaats voorval 	 : Via Regia te Maastricht 
Soort locatie 	 : Openbare weg/-water 
Verbalisanten 	 : B.H.J. de la Haye (1463), Basiseenheid 

Mstr-West 
M.J.M. Moonen (1071), Afdeling Basis 
Politiezorg 

Toelichting bij zelfstandige aktie 

Controle in het kader van de internationale samenwerking waaraan 
diverse belgische collega's, Kmar, Maastricht West en diverse 
ondersteunende diensten hebben deelgenomen (totaal 100 collega's) 
Gecontroleerd aan zowel de nederlandse als belgische grens. In totaal 
op vier grensovergangen: Smeermaas, Veldwezelt, Vroenhoven, Kanne. 
In totaal 196 voertuigen gecontroleerd aan nederlandse kant. 
Opbrengst: 
9 wapens 
1 keer CS-gas 
36 keer ibn minder dan 5 gram soft drugs 
2 keer aantreffen softdrugs, 59 gram en 19 gram 
11 CJIB Vonnis 
2180 Euro geind. 
4 keer wet mulder 
2 aanhoudingen terzake vreemdelingenwet 

Aantal gecontroleerde voertuigen (Wilfred) 103: 171 personen (5 
auto's niet genoteerd hoeveel inzittenden. 
Aantal gecontroleerde voertuigen (Loe) 93: aantal personen niet 
genoteerd. 

In totaal 75 voertuigen gecontroleerd aan de belgische kant. 
Opbrengst: 
1 wapen 
22 keer drugs 
4 gesignaleerde 
7 keer wet mulder 

Form.nr: 4149768 - FOMUTRA 	 - Blad 1 



Registratienummer 2007149656-1 

2 keer drugs in het verkeer 
2 keer valsheid in geschrifte 
1 keer aanhouding heterdaad terzake diefstal cq heling 

De combi-motorpatr. hebben ook nog diverse mulder's geschreven doch 
het juiste aantal is op dit moment nog niet bekend. 

De ANPR apparatuur controleerde 1450 voertuigen waarbij 16 'hits' 
werden geconstateerd. 

Verder werd een persoon met een enkelband ( elektr detentie) 
aangetroffen (2007149557) die zich in het buitenland had begeven 
hetgeen hem niet toegestaan was. Zijn begeleiding is hiervan middels 
de mutin over geinformeerd. 
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Cijfers en verantwoording 2007 

Algemene cijfers Subtotalen Totalen 
Aantal voertuigen: 

09-03-2007 170 
30-03-2007 68 
31-05-2007 101 
01-06-2007 10 
01-09-2007 105 
18-12-2007 196 620 

Aantal inzittenden: 
09-03-2007 348 
30-03-2007 163 
31-05-2007 182 
01-06-2007 25 
01-09-2007 155 
18-10-2007 171 1044 

Aantal passanten: 
09-03-2007 5 
30-03-2007 158 
31-05-2007 0 
01-06-2007 1 
01-09-2007 24 
18-10-2007 0 188 

Totaal aantal blaastesten op: 
09-03-2007 3 
30-03-2007 334 
31-05-2007 1 
01-06-2007 0 
01-09-2007 1 
18-10-2007 1 340  

Totaal aantal aanhoudingen: 	
y 

Overtredingen Wet Wapens en Munitie 
09-03-2007 26 
30-03-2007 10 
31-05-2007 8 
01-06-2007 0 
01-09-2007 0 
18-10-2007 5 49 

Overtredingen Opiumwet 
09-03-2007 3 
30-03-2007 0 



18-10-2007 2180.00 11.119, 89 
In beslaggenomen geld: 
Totaal Euro's 

09-03-2007 18.355 
30-03-2007 1.700 

31-05-2007 0 
01-06-2007 8.545 
01-09-2007 3.560 
18-10-2007 0 32.160 

Tabei: algemene cijfers preventief foutleeracties 2007, bron X-pol 

Aantal aangetroffen wapens gespecificeerd per land 

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

Nederland 	:7 

Duitsland 	:6 

Frankrijk 	:3 

België 	.8 

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

Nederland 	: 5 

Duitsland 	:0 

Frankrijk 	:0 

België 	:5 

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

Nederland 	:1 

Duitsland 	: 0 

Frankrijk 	: 4 

België 	: 3 
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Totaal 

09-03-2007 0 19 1 1 2 0 2 0 1 26 

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

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

01.06-2007 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

01-09-2007 0 9 0 0 0 0 2 0 0 11 

18-142007 0 3 1 0 0 1 5 0 0 10 

Totalen 0 35 1 1 3 1 11 0 3 65 

Tabel: overzicht aangetroffen (vuur)wapens, bron Xpol 

Totaal overzicht inbeslagneming overige zaken controle acties 

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

Datum Softdrugs 

(in gram) 

Harddrugs 

(in gram) 

XTC 

(in pillen) 

Paddo's 

(per doos) 

Personenauto's 
I 	motorfiets 
bromfiets 

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

30-03-2007 36 0 0 0 0 

31-05-2007 325 0 0 0 0 

01-06-2007 
J • 

5 107 0 0 1 

01-09-2007 85 60 1135 0 0 

18-10-2007 654 0 0 0 0 

Totalen 
1 

• 1223,6 167 1183 0 1 

Tabel: overzicht inbeslagnemingen overige zaken, b ron Xpol 



H. M. Kerckhoffs (2797)  

In vergelijking met voorgaande jaren  

Buurten 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
Binnenstad 42 139 48 174 158 73  
W cke 	ort 3 5 1 8 20 7  
Heugemerveld 1 2 1 0 0 0  
Witte Vrouweveld 2 8 2 16 25 14  
Totalen jaar 46 146 50 198 _ 203 94  

Tabel: overzicht 
 

penbezit, b ron Xpol  

Buurten 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
Binnenstad 149 113 25 79 72 62  
Wyckerpoort 11 16 3 12 r 	14  4 
Heugemerveld 2 6 0 2 2 0  
Witte Vrouweveld 6 11 12 16 8 5  
Totalen jaar 162 135 28 109 96 71  

Tabel: overzicht straat roven, bron Xpol  

Wapenboxen:  

In diverse horecagelegenheden in Maastricht staan zogenaamde wapenboxen. Hierin worden  

aangetroffen wapens, door por tiers van deze horecagelegenheden aangetroffen, gedeponeerd. Deze  
wapenboxen worden met enige regelmaat geledigd door de politie.  

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

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

Hoofdagent van politie  

Basiseenheid Maastricht-West  

J 	 ^ 
	 _ 	 h --•.. .R ^ 
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