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Politie eenheid Noord-Nederland  

Meldingen 2015 (+18%) 1.350 

Meldingen 2014 1.147 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 506 

2. Harddrugs 292 

3. Softdrugs 103 

4. (Vuur)wapens 52 

5. Illegaal vuurwerk 47 

  

Opvallende stijging in de regio  

Bedreiging 2015 16 

 2014 4 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 97 

In onderzoek genomen (%) 87 

Aangehouden personen 342 

Opgeloste zaken 119 

Voorkomen misdrijven 7 

Vastgestelde fraude (euro) 6.500 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) 22.239 

Vuurwapens 4 

Explosief materiaal (kilo) 622 

Harddrugs (kilo) onbekend 

Hennepplanten 101.245 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 81% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Wapens, illegaal vuurwerk en hennep in pand Oosterhesselen  

Na een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie op 29 december in 

Oosterhesselen op het spoor van een hennepkwekerij met 150 planten. Dat was niet 

het enige resultaat, want naast de kwekerij trof de politie nog meer aan: zes kilo 

gedroogde henneptoppen, meerdere wapens en patronen, tachtig kilo illegaal 

vuurwerk en 11.500 euro aan contant geld. Een 39-jarige man en een 23-jarige vrouw 

uit het Drentse dorp zijn aangehouden. 

 

Honderd kilo illegaal vuurwerk in bedrijfspand Tynaarlo  

De politie heeft eind december ongeveer honderd kilo illegaal vuurwerk in beslag 

genomen in Tynaarlo. In een bedrijfspand lagen onder andere cobra’s en nitraten. De 

politie kwam het vuurwerk op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. 

De eigenaar van het bedrijf is verdachte in de zaak. 
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Celstraf voor wapenbezit en handel in harddrugs  

De rechtbank in Assen heeft op 18 december een 28-jarige man uit Hoogeveen 

veroordeeld tot 24 maanden celstraf voor handel en bezit van cocaïne en heroïne. 

Daarnaast had de man een semiautomatisch pistool en munitie in bezit. De politie 

ontving in 2014 tips via Meld Misdaad Anoniem en de Criminele Inlichtingen Eenheid 

over het mogelijk dealen van drugs vanuit de flat van de man, waarop een onderzoek 

volgde. In de woning werden vervolgens op 21 juni 2014 harddrugs (cocaïne en 

heroïne) en een vuurwapen aangetroffen. 

 

M.-tip voorkomt transport van 33 gestolen luxe fietsen  

Op 10 november hield de politie drie Polen aan op verdenking van fietsendiefstal. De 

politie kwam het trio op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. Sinds 

begin november waren de twee mannen (35 en 37 jaar) en een vrouw (24 jaar) op 

roverspad. 

 

In een huisje op een bungalowpark in Appelscha stonden 33 fietsen klaar voor 

transport naar Polen. Volgens de politie ging het om luxe modellen, vooral van het 

merk Gazelle. Framenummers en chips waren verwijderd. Om ruimte te besparen 

waren voorwielen en pedalen losgemaakt en stonden de sturen dwars op het frame. 

Het trio maakten de fietsen buit in de binnensteden van Assen en Groningen. Ook in 

Beilen, Roden, Haren en Drachten sloegen ze toe. Gedupeerden kunnen hun fiets 

ophalen op het politiebureau in Oosterwolde. 

 

Hennepkwekerijen in Bourtange en Meedhuizen opgerold  

Na een tip via Meld Misdaad Anoniem trof de politie op 4 november een 

hennepkwekerij aan in Bourtange. Vervolgens werd na onderzoek ook in Meedhuizen 

een hennepkwekerij opgerold. In een schuur achter een woning aan de Onlandsweg in 

Bourtange waren twee kweekruimtes ingericht. In totaal stonden er 606 

hennepplanten (straatwaarde bijna 50.000 euro). De stroom werd afgetapt. Een 38-

jarige man uit Foxhol en een 67-jarige vrouw uit Hoogezand zijn aangehouden. Na 

deze aanhoudingen werd na vervolgonderzoek ook een hennepkwekerij in 

Meedhuizen opgerold. In die woning trof de politie 393 planten aan (straatwaarde 

ruim 32.000 euro). Hier werd een 41-jarige vrouw aangehouden. 

 

M.-tip leidt naar 400 kilo illegaal vuurwerk Roswinkel  

Op 9 december heeft de politie in een woning in het Drentse Roswinkel 400 kilo 

illegaal vuurwerk in beslag genomen. Daarnaast werden ook een aantal 

vuurwerkpistolen aangetroffen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor dankzij 

een tip via Meld Misdaad Anoniem. Een 24-jarige verdachte is aangehouden. 

 

M.-tip leidt naar hennepkwekerij Coevorden  

De politie heeft in oktober aan de Friesestraat in Coevorden een hennepkwekerij 

ontmanteld. Na een tip via Meld Misdaad Anoniem werd een onderzoek ingesteld 

naar de woning. Daar werd een kwekerij met 352 hennepplanten aangetroffen. De 

geschatte waarde van deze planten is ruim 29.000 euro. Ook was er in het pand sprake 

van diefstal van elektriciteit. Een 25-jarige man en zijn 21-jarige vriendin uit Coevorden 

zijn aangehouden. 
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Celstraf voor verkrachting in Assen  

Een 25-jarige man uit Assen is op 13 oktober veroordeeld tot drie jaar cel voor de 

verkrachting van een vrouw in Assen. In het programma Opsporing Verzocht werden 

vorig jaar oktober beelden getoond van de dader. Naar aanleiding van deze beelden 

kreeg de politie tips, waaronder via M., over de identiteit van de man 

Het slachtoffer werd op 14 september 2014 verkracht in haar eigen berging. Ze wilde 

haar fiets pakken om naar haar werk te gaan, toen er ineens een man stond. Hij 

dwong haar de berging in te gaan. “Een ernstige en gruwelijke verkrachting”, aldus de 

officier van justitie. “Het slachtoffer deed alles om te overleven. Uiteindelijk bood ze 

hem geld.” 

 

Drie aanhoudingen Leeuwarden in onderzoek drugs dealen  

In een onderzoek naar het dealen in harddrugs zijn op 13 oktober drie Leeuwarders 

aangehouden. Sinds februari werd de politie in Leeuwarden geconfronteerd met een 

sterke toename van overlastmeldingen van het dealen in drugs. Onder andere via 

Meld Misdaad Anoniem kreeg de politie concrete tips over deze handel. Na onderzoek 

werden twee mannen van 26 jaar en een man van 28 jaar aangehouden. Op vier 

plaatsen in de stad werden invallen in woningen gedaan. In drie van deze woningen 

werd heroïne en cocaïne aangetroffen. Ook vond de politie een geldbedrag dat 

vermoedelijk was verdiend met de drugshandel. Er is beslag gelegd op drie auto’s en 

een scooter. 

 

M.-tip leidt naar grote hennepkwekerij in Hellum  

In het Groningse Hellum is op 22 september een grote hennepkwekerij aangetroffen 

na een tip via Meld Misdaad Anoniem. De kwekerij was ingericht in een loods bij een 

boerderij aan de Westerzanden. Ruim drieduizend hennepplanten waren kort daarvoor 

geoogst. De 48-jarige bewoner van de boerderij is aangehouden. 

Na onderzoek bleek dat de afgelopen twee jaar een winst is gegenereerd van meer 

dan twee miljoen euro. De politie heeft daarom beslag gelegd op meerdere 

bankrekeningen, onroerend goed en een motorjacht. 

 

Aanhouding Scharnegoutum voor overtreding Flora en Faunawet en wapenbezit  

De politie hield op 3 september een 46-jarige man uit Scharnegoutum aan in verband 

met overtredingen van de Flora en Faunawet en verboden wapenbezit. De politie 

kwam de man op het spoor na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Zijn woning en 

twee loodsen werden onderzocht. Daar werden onder andere een vogelvangkooi, een 

klem voor het vangen van marterachtigen en een pootklem aangetroffen. Ook vond de 

politie de huid van een steenmarter en een dubbelloops geweer met munitie. 

 

Aanhouding voor mishandeling op Tjeukemeer  

Een 39-jarige man uit Enschede is op 20 augustus aangehouden op verdenking van 

mishandeling. Hij zou een 69-jarige Harlinger bewusteloos hebben geslagen tijdens 

een boottocht. Het incident vond plaats op het eilandje Marchjepolle in het 

Tjeukemeer. Beide mannen waren met hun gezin aangemeerd op het eiland. Daar 

ontstond discussie over een barbecue. Na een oproep via social media kreeg de politie 

onder andere tips via Meld Misdaad Anoniem. 

 

Assenaar aangehouden voor de handel in drugs  

Een M.-tip leidde de politie op 10 augustus naar een woning aan de Tooropstraat in 

Assen. De 29-jarige bewoner werd aangehouden op verdenking van de handel in 

drugs. In de woning van de man werd onder andere drugs in beslag genomen. Het 

onderzoek wordt voortgezet, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. 
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Acht aanhoudingen in Sneek na M.- tip  

Mede dankzij een M.-tip hield de politie in juli acht personen in Sneek aan op 

verdenking van drugshandel vanuit een woning aan de Neptunusstraat. Daar werden 

zes gebruikers aangehouden. Ook hield de politie een inwoonster van Heiloo en de 

bewoner van de woning aan. Deze twee worden verdacht van het handelen in 

harddrugs. In de woning vond de politie een grote hoeveelheid drugs, waaronder XTC 

en speed. 

 

Twee aanhoudingen na vondst hennepkwekerij Wanneperveen   

Een anonieme tip via M. bracht de politie op het spoor van een grote hennepkwekerij 

in Wanneperveen (Overijssel). De politie trof op 21 mei ruim 1.600 hennepplanten aan 

in twee ruimtes in een pand aan de Veneweg. De geschatte straatwaarde van de 

hennep is ongeveer 130.000 euro. Na onderzoek heeft de politie op 23 juni twee 

verdachten aangehouden. De aangehouden mannen (40 en 72) jaar komen uit Meppel. 

 

Drietal aangehouden na vondst softdrugs Groningen  

De politie hield op 7 mei drie mannen aan in een woning aan de Slachthuisstraat in 

Groningen. Aanleiding voor een onderzoek was een tip via Meld Misdaad Anoniem. 

Op het moment dat de politie de woning bezocht was het drietal, een 37-jarige man uit 

Appelscha en twee 33-jarigen uit Groningen, drugs aan het verpakken. In totaal was er 

ongeveer zes kilo wiet en een kilo hasj aanwezig. De drugs is in beslag genomen. 

 

Drugs en wapens in Groningse woning  

In een woning aan de Naberpassage in Groningen zijn drugs en wapens in beslag 

genomen. Onderzoek na een tip via Meld Misdaad Anoniem was voor de politie reden 

om de woning binnen te treden. Op 1 april trof de politie daar onder andere 2,9 kilo 

hennep (straatwaarde 10.000 euro), ruim 30 gram wit poeder en 21 soorten pillen aan. 

Verder vond de politie veel contant geld, een balletjespistool en een verboden mes. 

De drugs, het geld en de wapens zijn in beslag genomen. De 27-jarige bewoner is 

aangehouden. 

 

Enorme hennepplantage ontmanteld in Sint Nicolaasga  

In het Friese dorp Sint Nicolaasga is op 26 maart een grote hennepplantage ontdekt. 

In een loods en in de kelder van een woning trof de politie 8.086 hennepplanten aan. 

De straatwaarde hiervan wordt geschat op ruim zes ton. De politie kwam de plantage 

op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. 

Vijf personen zijn aangehouden. Het gaat om een 41-jarige man en 34-jarige vrouw uit 

Sint Nicolaasga, een 50-jarige man uit Den Haag en een 26-jarige vrouw en 50-jarige 

man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De stroom werd illegaal afgenomen. 

 

M.-tip leidt naar hennepkwekerij in kringloopwinkel Schoonebeek  

Op de zolder van een kringloopwinkel in Schoonebeek trof de politie op 21 maart een  

hennepkwekerij aan. In totaal stonden er 600 planten in het pand. De straatwaarde van 

deze hennep is ongeveer 50.000 euro. Ook werd de elektriciteit illegaal afgetapt. Een 

tip via Meld Misdaad Anoniem was aanleiding voor het onderzoek naar het pand. 

 

Duizend hennepstekken in woning Nieuwolda  

De politie kwam dankzij een M.-tip op 18 maart op het spoor van een hennepkwekerij 

in Nieuwolda. In een woning aan de Hoofdstraat stonden ruim duizend hennepstekjes. 

Verder waren er ook ruim honderd moederplanten. Tegen de 46-jarige bewoner is 

proces-verbaal opgemaakt. 
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Jongeren aangehouden voor brandstichting, mishandeling en inbraken Hoogezand  

In een onderzoek naar onder andere brandstichting, mishandeling, bedreiging, 

inbraken en diefstallen in Hoogezand zijn in maart acht jongeren aangehouden. De 

leeftijd varieert van dertien tot en met zestien jaar. Ook een tip via Meld Misdaad 

Anoniem droeg bij aan het onderzoek. De jongeren opereerden in wisselende 

combinaties. 

 

De politie kreeg de contouren van de groep in beeld na een inbraak in een school 

vorig jaar november. Daarbij bleef een DNA-spoor achter van een 16-jarige inwoner 

van Hoogezand. Uit onderzoek bleek dat bij de inbraak meer personen waren 

betrokken. Ook lag er een aangifte tegen de 16-jarige jongen vanwege een 

mishandeling van een 14-jarige schoolgenoot. Hierbij waren meerdere jongeren 

aanwezig. 

 

Dankzij tips na een brand in een  basisschool aan de Waterman op oudejaarsavond 

kreeg de politie nog beter zicht op de groep. De brand in een klaslokaal was door 

enkele jongeren aangestoken met zwaar vuurwerk. 

 

Beslagname auto en motor door hennepkwekerij Onstwedde  

Op 26 februari trof de politie een hennepkwekerij aan in Onstwedde. In een woning 

aan de Dorpsstraat waren op de bovenverdieping 200 hennepplanten ondergebracht. 

Ook lag er voor 9,5 kilo aan gedroogde hennep in sealbags. De 28-jarige bewoner is 

aangehouden. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een tip via Meld Misdaad 

Anoniem. 

 

Na onderzoek bleek dat er al eerder was geoogst. Vanwege de opbrengst van die 

oogsten, het zogenaamde wederrechtelijk voordeel, werd een auto, een motor, 

laptops, een horloge en ruim duizend euro aan contact geld in beslag genomen. 

 

Harddrugs en geld in beslag genomen op dealadres Groningen  

Op 29 januari heeft de politie harddrugs en geld in beslag genomen in een woning in 

Groningen. De politie deed onderzoek naar de woning aan het Gedempte Zuiderdiep 

na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Naar aanleiding van onderzoek besloot 

de politie om een inval te doen. 

 

In de woning lagen allerlei soorten drugs. Met behulp van een drugshond werd het 

pand grondig doorzocht. Daarbij werden meer dan honderd pillen, vermoedelijk XTC, 

en wit poeder aangetroffen. Verder vond de politie een grote som contant geld. Dit 

werd samen met de administratie in beslag genomen. De bewoner was niet thuis, hij 

zal op een later tijdstip als verdachte worden gehoord. 
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Politie eenheid Amsterdam  

Meldingen 2015 (+2%) 973 

Meldingen 2014 954 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 298 

2. Harddrugs 199 

3. Moord- en doodslag 45 

4. (Vuur)wapens 42 

5. Softdrugs 37 

  

Opvallende stijging in de regio  

Illegale prostitutie 2015 25 

 2014 14 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 95 

In onderzoek genomen (%) 82 

Aangehouden personen 111 

Opgeloste zaken 82 

Voorkomen misdrijven 4 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) 67.773 

Vuurwapens 22 

Explosief materiaal (kilo) onbekend 

Harddrugs (kilo) 48 

Hennepplanten 17.519 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 80% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Amsterdamse wietknippers op heterdaad betrapt  

De politie heeft op 24 september drie personen op heterdaad betrapt tijdens het 

hennepknippen in een woning in Amsterdam West. Via Meld Misdaad Anoniem was 

er een tip binnengekomen over de hennepkwekerij in de woning. De politie had na 

onderzoek genoeg aanwijzingen om de woning te betreden. Daar troffen ze drie 

mannen aan die bezig waren met het knippen van de hennep. Er was nog een tweede 

ruimte ingericht om hennep te knippen en een derde ruimte om de planten te laten 

drogen. 
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Grote hoeveelheid softdrugs in beslag genomen in Amsterdam-West  

De politie heeft begin mei een grote hoeveelheid softdrugs in beslag genomen. 

Aanleiding voor een onderzoek naar een horecapand in de omgeving van de Jan 

Evertsenstraat was een tip via Meld Misdaad Anoniem. De softdrugs was vermoedelijk 

klaargemaakt voor bevoorrading van coffeeshops. De joints waren voorgedraaid en de 

wiet en hasj al verpakt in de juiste verkoophoeveelheid. Twee verdachten zijn 

aangehouden. 

 

Drie kilo harddrugs en grote som contant geld in woning Amsterdam 

Een M.-tip leidde de Amsterdamse politie in maart naar een woning aan de 

Erasmusgracht. Daar trof ze naast drie kilo harddrugs ook 30.000 euro contant geld 

aan. Drie personen zijn aangehouden. 

 

Duizend hennepplanten in loods Amsterdam-Westpoort  

In een loods aan de Contactweg in Amsterdam is op 26 februari na een M.-tip een 

professionele hennepkwekerij opgerold. In het pand op industrieterrein Westpoort 

stonden duizend planten, die zo goed als volgroeid waren. De geschatte straatwaarde 

van de hennep is 82.000 euro. 
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Politie eenheid Den Haag  

Meldingen 2015 (+10%) 1.568 

Meldingen 2014 1.428 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 464 

2. Harddrugs 328 

3. Softdrugs 72 

4. Mishandeling 71 

5. (Vuur)wapens 41 

  

Opvallende stijging in de regio  

Illegale kansspelen 2015 40 

 2014 27 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 96 

In onderzoek genomen (%) 81 

Aangehouden personen 231 

Opgeloste zaken 123 

Voorkomen misdrijven 37 

Vastgestelde fraude (euro) 102.000 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) 1.558 

Vuurwapens 8 

Explosief materiaal (kilo) onbekend 

Harddrugs (kilo) onbekend 

Hennepplanten 18.012 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 79% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Hagenaar dankzij M.-tips opgepakt voor zware mishandeling  

Dankzij M.-tips is op 27 december een 25-jarige Hagenaar aangehouden in verband 

met een zware mishandeling. Op 20 november werd een 44-jarige man na een 

discussie mishandeld bij een café aan de Zoutkeetsingel in Den Haag. Het slachtoffer 

kreeg een vuistslag in zijn gezicht en een aantal schoppen toen hij op de grond lag. Hij 

hield aan de mishandeling meerdere kneuzingen in zijn gezicht, vijf breuken rond zijn 

ogen en een gebroken neus over. 

 

Het opsporingsprogramma Team West besteedde aandacht aan de zaak. Na tips via 

Meld Misdaad Anoniem en vervolgonderzoek van de recherche werd de identiteit van 

de verdachte bekend. Hij was een dag eerder al opgepakt voor een andere 

mishandeling op Eerste Kerstdag. 
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Vijfhonderd hennepplanten in woning ‘s-Gravenzande  

Op 10 december rolde de politie een hennepkwekerij op aan de Boerenlaan in ’s-

Gravenzande. In vier ruimten in de woning trof de politie in totaal ruim 500 

hennepplanten aan. De straatwaarde van de hennep is ruim 40.000 euro. Een tip via 

Meld Misdaad Anoniem was aanleiding voor een onderzoek. In de woning hield de 

politie een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. 

 

Politie ontmanteld hennepkwekerij ’s-Gravenzande  

In een loods aan de Zandeveltweg in ’s-Gravenzande is op 22 september een 

hennepkwekerij ontmanteld. Aanleiding voor een onderzoek was een tip via Meld 

Misdaad Anoniem. De politie trof in de loods 874 planten aan. De straatwaarde van 

deze hennep is ruim 40.000 euro. De planten zijn vernietigd. 

 

Hennepkwekerij in uitgegraven kruipruimte Den Haag  

Een M.-tip leidde de politie op 27 juli naar een hennepkwekerij aan de 

Swanenburgstraat in Den Haag. De kwekerij was verborgen in de kruipruimte onder 

een portiekflat. De kruipruimte was tot stahoogte uitgegraven. In de ruimte stonden 

290 hennepplanten en een henneptent. De stroom werd illegaal afgetapt. Een 50-jarige 

bewoner van het portiek is aangehouden. 

 

Hennepkwekerij in woning Rijnsburg  

In een woning aan de Ruijterstraat in Rijnsburg is op 16 juni een hennepkwekerij 

aangetroffen. Onderzoek van de politie bevestigde een tip via Meld Misdaad Anoniem. 

Op de zolderverdieping stonden ongeveer 250 hennepplanten. Daarnaast werd de 

stroom afgetapt. De bewoner is ter plekke aangehouden. 

 

Zolder herbergt grote hennepkwekerij Den Haag  

Een tip via Meld Misdaad Anoniem bracht de Haagse politie op het spoor van een 

hennepkwekerij aan de Von Geusaustraat. Op de zolder van een portiekflat stonden 

570 hennepplanten. De geschatte straatwaarde van deze hennep is ruim 45.000 euro. 

Daarnaast werd de stroom afgetapt. De hennep en de apparatuur zijn vernietigd. 

 

Twee aanhoudingen voor reeks branden Delft  

De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met brandstichting in Delft. 

Op 11 februari werd de wijk Tanthof opgeschrikt door een aantal grote branden. Twee 

scholen, een huisje van een volkstuincomplex, een restaurant en een woning raakten 

zwaar beschadigd. 

De opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht vroegen aandacht 

voor de brandstichting. Na de uitzendingen kwamen diverse tips binnen, waaronder 

via Meld Misdaad Anoniem. Dankzij de tips hield de politie een 34-jarige man uit 

Zwijndrecht en een 40-jarige Delftenaar aan. 

 

Zolderkamer vol met hennepplanten in Voorburg  

Naar aanleiding van een M.-tip trof de politie op 15 juni een hennepkwekerij aan in 

een huis aan de Von Geusaustraat in Voorburg . Op de zolder van de woning was een 

grote kwekerij met ruim 500 planten. Alle apparatuur en planten zijn in beslag 

genomen om te worden vernietigd. Er is niemand aangehouden. De politie doet 

verder onderzoek. Het energiebedrijf doet aangifte van diefstal van stroom. 
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846 hennepplanten in woning Rijswijk  

Mede dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem trof de politie op 8 juni in Rijswijk 

een hennepplantage aan. In een woning aan de Haagweg stonden 846 planten, 

verdeeld over twee ruimtes. De geschatte straatwaarde is ongeveer  70.000 euro. Er is 

één persoon aangehouden. 

 

Twee jaar cel voor hennepteelt Hoogblokland  

Een 26-jarige man uit Hoogblokland is veroordeeld tot twee jaar cel voor 

grootschalige hennepteelt. In de kelderruimte van een pand aan de Dorpsweg vond de 

politie in november vorig jaar 252 moederplanten, 1326 stekken en 12,8 kilo geoogste 

henneptoppen. Daarnaast vond de politie twee vuurwapens en 124 patronen. De 

politie kwam dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem op het spoor van de 

hennepkwekerij. De man was de huurder van het pand. Naast de celstraf moet hij 

2.300 euro betalen aan netbeheerder Stedin voor het illegaal aftappen van stroom. 

 

Ontmanteling hennepkwekerij Delft  

Dankzij een M.-tip kwam de politie op 7 april een hennepkwekerij op het spoor in Delft. 

Een warmtescan door medewerkers van de netbeheerder bevestigde de M.-tip. In de 

woning aan de Poptahof vond de politie ongeveer 350 hennepplanten (geschatte 

waarde bijna 30.000 euro). De hennepkwekerij is ontmanteld. 

 

Zes aanhoudingen bij grote hennepkwekerij Rijswijk  

In een bedrijfspand aan de Frijdastraat in Rijswijk trof de politie op 9 maart 1136 

hennepplanten aan na een tip via Meld Misdaad Anoniem. De geschatte straatwaarde 

is bijna een ton. Vijf mannen en een vrouw uit Den Haag werden op heterdaad betrapt 

en zijn aangehouden. De verdachten zijn tussen de 27 en 57 jaar. 

 

Duo opgepakt in Noordwijk voor drugshandel  

In Noordwijk zijn op 10 februari twee mannen aangehouden voor de handel in 

verdovende middelen. De politie kreeg meerdere tips via Meld Misdaad Anoniem. 

Onderzoek naar de tips leidde tot een inval bij een horecagelegenheid en in de hier 

bovenliggende woning aan de Schoolstraat. 

 

In het huis werd een 29-jarige man uit Noordwijk aangehouden als hoofdverdachte. 

Zijn handlanger, een 25-jarige man uit Leiden, werd in zijn auto aangehouden.  Na de 

aanhoudingen werd de woning van de hoofdverdachte onderzocht. Er werden 

softdrugs, enkele horloges en een auto in beslag genomen. In zijn auto werd een tas 

met harddrugs gevonden. 

 

Vondst vuurwapens in Haagse woning na M.-tip  

Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem trof de politie op 6 februari twee 

vuurwapens aan in een woning in Den Haag. In het huis aan de Rietgorsstraat werd 

verder munitie gevonden. De 51-jarige bewoner is aangehouden. 

 

Identiteit jassendief Den Haag bekend dankzij M.-tip  

In het regionale opsporingsprogramma Team West werden op 27 januari beelden 

getoond van een jassendief in Den Haag. Na de uitzending kreeg de politie een zeer 

waardevolle M.-tip. Dankzij deze tip is de identiteit van de dader bekend. 

De man kwam half november binnen bij een winkel aan het Regentesseplein en liep 

meteen door naar een rek met jassen. Met vier jassen van 600 tot 800 euro per stuk 

verliet hij, zonder dat iemand dat in de gaten had winkel zonder dat iemand dat in de 

gaten had de winkel. 
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M.-tip brengt politie op spoor hennepkwekerij Schipluiden  

In een woning aan de Maria Bachmanstraat in Schipluiden (Zuid-Holland) trof de 

politie op 28 januari een hennepkwekerij aan. In de woning stonden in totaal 300 

hennepplanten. De politie kwam de kwekerij op het spoor dankzij een M.-tip. 

De politie trof in de garagebox een kweekkast met jonge hennepplanten aan. In twee 

kamers op de eerste etage stonden bijna 300 hennepplanten. In een derde kamer 

bevond zich een hennepdrogerij, waar meerdere planten lagen te drogen. Alle hennep 

en apparatuur zijn in beslag genomen. Er was daarnaast sprake van stroomdiefstal. 

Twee verdachten, een 34-jarige vrouw en een 35-jarige man uit Schipluiden, zijn 

aangehouden. 

 

Nootdorper verdacht van vernieling twintig auto’s  

Een 20-jarige man uit Nootdorp is op 21 januari aangehouden op verdenking van een 

reeks vernielingen. De politie kreeg die nacht een melding dat er een schuurdeur van 

een woning op de Spirea in Nootdorp werd vernield. In de betreffende woning troffen 

zij de Nootdorper aan. Mede door een tip via Meld Misdaad Anoniem werd de 

verdachte ook in verband gebracht met een reeks vernielingen eind december. 

In de vroege ochtend van 21 december werden er namelijk bij ruim twintig auto’s 

spiegels vernield en enkele ruiten ingegooid. De auto’s stonden onder andere 

geparkeerd aan de Ambachtshof, Laan van Floris de Vijfde, Laan van ’s-Gravenhout, 

Hof van Leiden en Hof van Brasser in Nootdorp. 

 

Hennepkwekerij ontmanteld in woning Alphen aan de Rijn  

De politie trof op 15 januari een hennepkwekerij aan in een woning aan de Prinses 

Irenelaan in Alphen aan de Rijn. De politie deed de ontdekking na een M.-tip. In de 

woning was een kwekerij opgezet met ruim 600 planten. De geschatte straatwaarde 

van deze hennep is bijna 50.000 euro. Ook was er sprake van stroomdiefstal. 

 

Aanhouding voor mislukte overval Den Haag  

Mede dankzij een M.-tip naar aanleiding van de uitzending van het 

opsporingsprogramma Team West is een 36-jarige man aangehouden. Hij wordt 

verdacht van een mislukte overval op de woning van een 34-jarige Hagenaar aan de 

Van Oosterwijk Bruynstraat in Den Haag. In het regionale programma waren beelden 

te zien van de man zonder vaste woon- of verblijfplaats. 

 

De 34-jarige bewoner van het huis  liep 12 januari door de Van Oosterwijk Bruynstraat 

toen hij het gevoel kreeg dat hij gevolgd werd. Toen hij zijn woning binnen wilde 

gaan, drong de overvaller die achter hem had gelopen, ook de woning binnen. In de 

woning van de Hagenaar kwam het tot een worsteling. Nadat de bewoner zijn belager 

de woning uit wist te werken, pakte de verdachte buiten een baksteen en gooide deze 

naar het hoofd van de bewoner. Die vloog net langs zijn hoofd. Daarna sloeg de 

overvaller op de vlucht. 

 

 



 

Jaarcijfers 2015 Meld Misdaad Anoniem 

politie eenheid Limburg  

22 maart 2016 

 
 

1 

 

 

 

Politie eenheid Limburg  

Meldingen 2015 (-7%) 1.634 

Meldingen 2014 1.763 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 856 

2. Harddrugs 307 

3. Softdrugs 169 

4. (Vuur)wapens 51 

5. Diefstal voertuigen 32 

  

Opvallende stijging in de regio  

Moord/doodslag 2015 20 

 2014 8 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 97 

In onderzoek genomen (%) 78 

Aangehouden personen 209 

Opgeloste zaken 274 

Voorkomen misdrijven 12 

Vastgestelde fraude(euro) 500.000 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) 3.629 

Vuurwapens 4 

Explosief materiaal (kilo) onbekend 

Harddrugs (kilo) 7 

Hennepplanten 68.461 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 65% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Aanhoudingen voor havenbranden Midden-Limburg  

De politie heeft drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de 

havenbranden in Midden-Limburg. In december en januari waren in de havens van 

Herten, Ohé en Laak, Roermond en Wessum branden. Veel boten die in winterstalling 

lagen zijn in vlammen opgegaan en het schadebedrag loopt in de miljoenen euro’s. 

Ook tips via Meld Misdaad Anoniem zijn door het onderzoeksteam meegenomen in 

het onderzoek. 

 

Overvaller pizzeria Weert aangehouden  

Een 23-jarige man uit Weert is op 17 juni aangehouden op verdenking van het plegen 

van een overval op een pizzeria in zijn woonplaats. Dankzij tips, waaronder via Meld 

Misdaad Anoniem, kwam de politie de verdachte op het spoor. De overvaller 

bedreigde op zondag 31 mei het personeel van de pizzeria aan de Dries met een 

wapen. Vervolgens ging hij het met een geldbedrag vandoor. 
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Hennepkwekerij in leegstaand winkelpand Heerlen  

In een leegstaand winkelpand aan de Benzenraderweg in Heerlen is op 8 april een 

hennepkwekerij opgerold. De politie kwam de hennep op het spoor na een tip via 

Meld Misdaad Anoniem. In het gebouw stonden zo’n duizend planten en de plantage 

was ingericht om op korte termijn uit te breiden met nog eens 500 planten. De potten, 

verlichting en potgrond stonden al klaar. De stroom werd illegaal afgetapt. 

 

M.-tip leidt naar drugsdealer Kerkrade  

Een 46-jarige man uit Kerkrade is op 31 maart aangehouden op verdenking van bezit 

en handel in verdovende middelen. Hij handelde vanuit zijn woning aan de 

Theresiastraat. De politie kwam de drugsdealer op het spoor na meldingen via Meld 

Misdaad Anoniem. In de woning waren een aantal klanten aanwezig. Zij zijn na 

verhoor in afwachting van het onderzoek, in vrijheid gesteld. De burgemeester van de 

gemeente Kerkrade is van plan om de woning door middel van een bestuurlijke 

maatregel voor een jaar te sluiten. 

 

Hennepstekkerij Weert ontmanteld na M.-tip   

Aan de Julianalaan in Weert is op 31 maart een hennepstekkerij met bijna 6.000 

stekken ontmanteld. De hennepstekken lagen in de kruipruimte van een woning en in 

de bijbehorende schuur. De geschatte straatwaarde van de stekken is 18.000 euro. De 

politie kwam de stekkerij mede op het spoor dankzij informatie via M. De bewoner van 

de woning is aangehouden. 

 

Nederweert en Leudal starten samen campagne  

Nederweert en Leudal hebben een prachtig buitengebied waar het goed wonen, 

werken en recreëren is. Beide gemeenten steken in op een vitaal buitengebied waar 

iedereen op zijn eigen manier van kan profiteren. De laatste jaren zien ze echter ook 

een aantal ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied. Criminelen dumpen er 

regelmatig hun drugsafval of stelen diesel, koper of machines uit schuren.  

De gemeenten Nederweert en Leudal, de politie en de LLTB hebben begin 2015 een 

campagne gestart om de aanpak van criminaliteit in het buitengebied te versterken. 

De campagne richtte zich op bewoners en gebruikers van het buitengebied. Om de 

meldingsbereid te vergroten start Meld Misdaad Anoniem (M.) een speciale 

campagne: Weet jij wie xtc-afval dumpt? Dit is een onderdeel van de integrale aanpak 

van de (georganiseerde) criminaliteit in het buitengebied. De campagne bestond 

onder andere uit een workshop voor professionals die in het buitengebied werkzaam 

zijn en twee informatiebijeenkomsten voor ondernemers en bewoners in het 

buitengebied. Vervolgens breidde de campagne zich uit richting andere doelgroepen 

die actief zijn in het buitengebied. 

 

Twee aanhoudingen voor overval supermarkt Panningen  

Twee mannen uit Helden (22 en 25 jaar) zijn op 7 februari aangehouden voor een 

overval. Ze worden ervan verdacht op 8 december 2014 een supermarkt in Panningen 

te hebben overvallen. Een van de overvallers had zich in de winkel aan het 

Raadhuisplein verstopt en kwam tevoorschijn toen medewerkers aan het einde van de 

dag met de kluis bezig waren. De gewapende man bedreigde de medewerkers en ging 

er met het geld vandoor. De politie ontving na een oproep diverse tips, waaronder via 

M. 

 

Twee hennepplantages verborgen in bedrijfspand Weert  

De politie trof op 19 januari twee hennepplantages aan bij een bedrijf aan de 

Roeventer Peelweg in Weert. In het pand werden ruim 300 planten gekweekt. De 
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straatwaarde hiervan is meer dan 24.500 euro. De politie kwam de hennep mede op 

het spoor dankzij informatie via Meld Misdaad Anoniem. 

Omdat het vermoeden bestond dat de plantages verstopt zaten, werd door 

medewerkers van Defensie speciale grondapparatuur ingezet. Uiteindelijk bleken de 

plantages verstopt achter een dubbele wand op de eerste etage en in een aanbouw. 

Ook was er met de elektriciteit geknoeid. Twee mannen zijn aangehouden. 
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Politie eenheid Midden-Nederland  

Meldingen 2015 1.550 

Meldingen 2014 1.544 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 559 

2. Harddrugs 303 

3. Softdrugs 92 

4. (Vuur)wapens 62 

5. Mishandeling 37 

  

Opvallende stijging in de regio  

Overval bedrijf 2015 37 

 2014 15 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 94 

In onderzoek genomen (%) 86 

Aangehouden personen 90 

Opgeloste zaken 84 

Voorkomen misdrijven 5 

Vastgestelde fraude (euro) 144.985 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) 289.270 

Vuurwapens 2 

Explosief materiaal (kilo) 1.300 

Harddrugs (kilo) onbekend 

Hennepplanten 27.979 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 51% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

 

M.-tip leidt naar 700 kilo illegaal vuurwerk in schuur Maarssen  

Op 29 december trof de politie in een schuur aan de Herenweg in Maarssen 700 kilo 

illegaal vuurwerk aan. Een tip via Meld Misdaad Anoniem was aanleiding voor een 

onderzoek. In de schuur stonden tientallen dozen met vuurwerk. Er is nog niemand 

aangehouden. 

 

Zeshonderd kilo illegaal vuurwerk in schuurtje Almere      

In de nacht van 23 op 24 december nam de politie in Almere ruim zeshonderd kilo 

illegaal vuurwerk in beslag. Het vuurwerk lag opgeslagen in de schuur van een 

woning aan de Frambozenstraat. Een tip via Meld Misdaad Anoniem was aanleiding 

voor een onderzoek. Een 33-jarige inwoner van Almere is aangehouden voor het bezit 

en de handel in illegaal vuurwerk. 
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M.-tip leidt naar XTC-lab in Mijdrecht  

In een loods aan de Communicatieweg in Mijdrecht trof de politie op 8 september een 

XTC-laboratorium aan. In een andere loods was een hennepkwekerij in aanbouw. Een 

M.-tip was aanleiding voor de politie voor een onderzoek naar de panden. Twee 

verdachten werden aangehouden: een 55-jarige man uit Mijdrecht en een 31-jarige 

man uit Zandvoort. 

In een van de loodsen vond de politie apparatuur en materialen voor de vervaardiging 

van XTC-pillen, grondstoffen (MDA) en een tabletteermachine. Verder was er een 

grote hoeveelheid pillen aanwezig met een straatwaarde van naar schatting 400.000 

tot 500.000 euro. In de tweede loods lagen onder andere isolatiemateriaal en 

assimilatielampen klaar. 

 

Aanhouding voor overval supermarkt Utrecht  

Een 29-jarige man uit Den Dolder is in april op aangehouden op verdenking van het 

overvallen van een supermarkt in Utrecht. De politie kwam de man mede op het spoor 

dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. 

In de ochtend van 26 februari kwam de man een supermarkt in de wijk Kanaleneiland 

binnen, bedreigde de medewerkster met een wapen en ging er met de buit vandoor. 

Het is niet bekend hoeveel geld de verdachte heeft meegenomen. 

 

Oplichters speelgoedwinkel Amersfoort bekend dankzij M.-tips  

Twee mannen die vorig jaar voor 1.500 euro aan speelgoed stalen bij een 

speelgoedwinkel in Amersfoort zijn bekend dankzij twee tips via Meld Misdaad 

Anoniem. Het duo deed zich op 21 oktober 2014 voor als medewerkers van een 

welzijnsorganisatie waar de speelgoedwinkel vaker zaken mee deed. Ze zochten 

ongeveer vijftig stuks speelgoed uit, waaronder spelcomputers en gezelschapsspellen, 

en liet dat op de rekening van de stichting zetten. Later bleek dat de twee mannen niet 

namens de stichting handelden en dat ze de speelgoedwinkel hadden opgelicht. 

Bureau Hengeveld, het opsporingsprogramma van RTV Utrecht, zond beelden uit. 

Dankzij M.-tips en daaropvolgend rechercheonderzoek zijn de verdachten bekend. 

 

M.-tip leidt naar hennepkwekerij Hilversum  

Op 9 februari is na een M.-tip een hennepkwekerij ontdekt in een woning aan de 

Zadelstraat in Hilversum. In de woning trof de politie een professioneel ingerichte 

kwekerij aan met 784 planten met een geschatte waarde ruim 64.000 euro. Een 28-

jarige man uit Assendelft is aangehouden. De hennep is vernietigd. 

 

Burgemeester sluit drugskassen in Houten  

Burgemeester De Jong van de gemeente Houten heeft in januari enkele kassen en een 

woning aan de Koppeldijk in Houten voor de periode van een halfjaar gesloten. In de 

kassen werden in juni 2014 maar liefst 16.000 hennepplanten aangetroffen na een tip 

via Meld Misdaad Anoniem. 

Achter het woonhuis staat het kassencomplex, met in totaal ruim een hectare aan 

kweekruimte. De hennepplanten waren verdekt opgesteld achter een rij 

komkommerplanten. De vangst is de grootste uit de geschiedenis in de provincie 

Utrecht. De sluiting van het complex geldt volgens de gemeente als een signaal voor 

de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is het een signaal dat wietteelt niet wordt 

getolereerd. De betreffende panden zijn verzegeld en vanaf de openbare weg met 

hekken afgezet. 
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Politie eenheid Noord-Holland  

Meldingen 2015 (+18%) 1.226 

Meldingen 2014 1.037 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 526 

2. Harddrugs 228 

3. Softdrugs 65 

4. (Vuur)wapens 36 

5. Moord/doodslag 25 

  

Opvallende stijging in de regio  

Mishandeling 2015 51 

 2014 22 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 95 

In onderzoek genomen (%) 90 

Aangehouden personen 232 

Opgeloste zaken 205 

Voorkomen misdrijven 13 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) 39.750 

Vuurwapens 1 

Explosief materiaal (kilo) 295 

Harddrugs (kilo) onbekend 

Hennepplanten 32.919 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 82% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

M.-tip leidt naar 130 kilo vuurwerk in Velserbroek  

Mede dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie op 17 december 130 

kilo illegaal vuurwerk op het spoor in Velserbroek. Het vuurwerk lag opgeslagen in 

een woning aan de H. Reptonstraat. Er werden onder andere Cobra’s, mortieren en 

flowerbeds in beslag genomen. Een 30-jarige man uit Haarlem en de 29-jarige 

bewoonster zijn door de politie gehoord. 

 

Hennepkwekerij ontmanteld in woning Alkmaar  

Mede dankzij M.-tips trof de politie op 9 december een hennepkwekerij aan in een 

woning aan de Graalstraat in Alkmaar. Er was een onderzoek ingesteld na een aantal 

meldingen, waaronder via M. De kwekerij bestond uit ongeveer 280 planten. De 

geschatte waarde van de planten is 23.000 euro. Ook was er sprake van 

energiediefstal. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 

 

 



 

Jaarcijfers 2015 Meld Misdaad Anoniem 

politie eenheid Oost-Brabant  

22 maart 2016 

 
 

1 

 

 

 

Politie eenheid Oost-Brabant  

Meldingen 2015 (+9%) 1.170 

Meldingen 2014 1.069 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 436 

2. Harddrugs 214 

3. Softdrugs 66 

4. Mishandeling 44 

5. (Vuur)wapens 33 

  

Opvallende stijging in de regio  

Illegaal vuurwerk 2015 32 

 2014 23 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 98 

In onderzoek genomen (%) 99 

Aangehouden personen 103 

Opgeloste zaken 20 

Voorkomen misdrijven - 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) onbekend 

Vuurwapens onbekend 

Harddrugs (kilo) onbekend 

Explosief materiaal (kilo) 147 

Hennepplanten 17.844 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 70% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Drugs, munitie en illegaal vuurwerk in woning Sint-Oedenrode  

De politie hield op 29 december drie mannen aan in een woning in Sint-Oedenrode. 

Na een M.-tip en vervolgonderzoek vond de politie in de woning een grote 

hoeveelheid drugs, munitie en illegaal vuurwerk. De drugsvondst bestond uit onder 

andere xtc, speed en twee kilo hennepgruis. Verder vond de politie weegschaaltjes en 

een grote hoeveelheid gripzakjes. Ook nam de politie tien busjes pepperspray, 

honderd munitiepatronen en illegaal vuurwerk in beslag. Verder werden in de woning 

goederen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. 

 

Hennepkwekerij en -stekkerij in loods Liempde      

In Liempde is op 22 december een hennepkwekerij opgerold na een M.-tip. In een 

loods op Den Berg stonden 500 hennepplanten en 9000 stekken. De geschatte waarde 

hiervan is ongeveer 75.000 euro. Enkele honderden stekken stonden klaar voor 

vervoer. De politie vermoedt dat daarmee één of meerdere hennepkwekerijen zouden 

worden ingericht. Een 77-jarige man uit Boxtel is aangehouden. 
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M.-tip leidt naar hennepkwekerij Mill  

Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem trof de politie op 14 juli een 

hennepkwekerij aan in Mill. In een bedrijfspand aan het Kattenstraatje stonden 

ongeveer 600 planten. De geschatte straatwaarde van de hennep is 49.000 euro. Er is 

één verdachte aangehouden. De planten en kweekapparatuur zijn vernietigd. 

 

Drie verdachten na M.-tip opgepakt voor zware mishandeling  

De politie heeft drie mannen aangehouden voor een zware mishandeling van een 18-

jarige man bij een ruzie over een carnavalspruik. De ruzie tijdens het 

carnavalsweekend ontstond toen de carnavalspruik van het hoofd van het slachtoffer 

werd getrokken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn gezicht toen hij op de 

Nieuwstraat in Made door de verdachten,  twee mannen (18 jaar) uit Made en een 

jongen (17 jaar) uit Raamsdonk werd geschopt en geslagen. De politie kwam het 

drietal op het spoor na onderzoek en een tip bij Meld Misdaad Anoniem. Ze zijn op 27 

februari aangehouden en drie dagen later vrijgelaten. Zij moeten zich later bij de 

rechter verantwoorden. 

 

Aanhoudingen voor hennepteelt Rijkevoort  

De politie hield op 10 februari in Rijkevoort twee mannen aan na het ontdekken van 

een hennepkwekerij in een woning aan de Laageindsedijk. Op de eerste verdieping 

van de woning waren twee ruimtes ingericht als hennepkwekerij. In totaal waren er 

500 planten in het pand aanwezig. In de auto van de 30-jarige verdachte trof de politie 

nog een zakje met wit poeder en pepperspray aan. Een M.-tip was aanleiding voor een 

onderzoek naar de woning. De twee bewoners (30 en 32 jaar) zijn aangehouden. 
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Politie eenheid Rotterdam  

Meldingen 2015 (-1%) 1.574 

Meldingen 2014 1.585 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 544 

2. Harddrugs 327 

3. Softdrugs 86 

4. (Vuur)wapens 68 

5. Moord/doodslag 58 

  

Opvallende stijging in de regio  

Illegale prostitutie 2015 37 

 2014 20 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 74 

In onderzoek genomen (%) 86 

Aangehouden personen 125 

Opgeloste zaken 44 

Voorkomen misdrijven 8 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) 24.701 

Vuurwapens 2 

Explosief materiaal (kilo) 325 

Harddrugs (kilo) 21 

Hennepplanten 19.542 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 43% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Zes aanhoudingen bij hennepstekkerij Ridderkerk  

In een bedrijfspand aan de Tinstraat in Ridderkerk trof de politie op 22 december een 

hennepkwekerij aan met meer dan 17.000 stekken. Zes mensen zijn aangehouden; vier 

mannen (uit Rotterdam, Brielle, Spijkenisse en Oostvoorne) en twee vrouwen (uit 

Rotterdam) waren daar aan het werk. De geschatte straatwaarde is ruim vijftigduizend 

euro. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een tip via Meld Misdaad Anoniem. 

 

Rotterdamse café-uitbaters aangehouden op verdenking drugshandel      

Een 39-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Rotterdam zijn op 18 december 

aangehouden. In het huis van de verdachten werden twee stroomstootwapens en xtc-

pillen aangetroffen. De twee eigenaren van een café aan de Slinge zouden van daaruit 

harddrugs verhandelen. De aanhoudingen zijn het resultaat van maandenlang 

onderzoek, dat startte na onder andere tips via Meld Misdaad Anoniem. De man had 

daarnaast een gebruikershoeveelheid cocaïne bij zich. De gemeente onderzoekt of het 

café kan worden gesloten. 
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125 kilo illegaal vuurwerk in Hoogvliet  

Een 24-jarige man uit Hoogvliet is op 10 december aangehouden voor het bezit en de 

verkoop van illegaal vuurwerk. In een houten schuurtje achter een huis aan de 

Geepstraat trof de politie na een M.-tip 125 kilo zwaar vuurwerk aan. Er lagen onder 

andere cobra’s, bermuda’s en mortieren. Het vuurwerk is in beslag genomen. 

 

M.-tip leidt naar 250 kilo illegaal vuurwerk in woning Poortugaal  

De politie trof op 8 december na een tip via Meld Misdaad Anoniem 250 kilo illegaal 

vuurwerk aan in Poortugaal. In de woning aan het Forum stonden onder andere dozen 

met mortier shells, Cobra 6 en Cobra 8, lawinepijlen, strijkers en nitraten. De 20-jarige 

bewoner is aangehouden. 

Het vuurwerk lag opgeslagen in de slaapkamer van de bewoner. Omdat er was 

geknutseld met de lonten van het vuurwerk is de hulp van een explosievenexpert van 

de politie ingeroepen. Het materiaal is zodanig verpakt dat het vuurwerk veilig 

vervoerd kon worden naar een politiebunker. 

 

Zes aanhoudingen voor drugshandel Alblasserdam  

Vrijdag 13 november hield de politie in Alblasserdam zes mannen aan. Een 58-jarige 

man wordt verdacht van handel in drugs vanuit zijn huis. Bij doorzoeking werd speed, 

hennep en xtc gevonden. Een M.-tip was aanleiding voor een onderzoek. De vijf 

anderen aanwezigen in de woning bleken klanten. Zij hadden harddrugs en een groot 

geldbedrag bij zich. Het ging om twee mannen uit Alblasserdam (47 en 18 jaar), een 

20-jarige man uit Sliedrecht, een 31-jarige Rotterdammer en een 25-jarige man uit 

Gouda. 

 

M.-tip leidt naar hennep in zeven zeecontainers Poeldijk  

Een tip via Meld Misdaad Anoniem bracht de politie op 17 november op het spoor van 

een grote hoeveelheid hennep in Poeldijk. In totaal trof de politie 18.764 

hennepstekken en 682 moederplanten aan in zeven zeecontainers. De containers 

stonden bij een locatie aan de Vredebestlaan. De geschatte straatwaarde van de 

hennep is ruim 112.000 euro. De politie nam een bestelbus en aanhanger in beslag 

voor verder onderzoek. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen ter 

vernietiging. 

 

Aanhoudingen voor benzinediefstal Rotterdam  

Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van het tanken zonder betalen langs 

de A13 ter hoogte van Pijnacker. In mei toonde de politie de camerabeelden van het 

tankstation op politie.nl, sociale media en in het dagblad Metro. Vervolgens kreeg de 

politie onder andere via Meld Misdaad Anoniem enkele tips over de identiteit van de 

mannen. 

De eerste verdachte werd op 28 september in zijn huis in Rotterdam aangehouden. De 

tweede verdachte meldde zich later die dag bij een politiebureau in Rotterdam. De 

mannen worden er van verdacht dat zij in maart vier keer tankten zonder te betalen. 

Ook zouden zij dezelfde maand vier kentekenplaten hebben gestolen. 

 

Tips leiden naar verdachte drie straatroven Rotterdam  

Een 38-jarige Rotterdammer is op 23 september in zijn woning aangehouden op 

verdenking van drie straatroven in het centrum van zijn woonplaats. Zijn identiteit 

werd bekend nadat beelden van de verdachte in Opsporing Verzocht waren getoond. 

Via de opsporingstiplijn en Meld Misdaad Anoniem kwamen bruikbare tips binnen. 

De eerste straatroof vond plaats op 13 maart op de Bierstraat in Rotterdam. Het 36-

jarige Rotterdamse slachtoffer werd in de hal van een flatgebouw van haar tas 

beroofd.  Op 28 maart werd een 60-jarige vrouw uit Amstelveen op de Willemskade 
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beroofd van haar handtas. Een dag later vond er een straatroof plaats in het 

Museumpark. De vrouw werd tegen haar benen geschopt, waarna ze op de grond viel. 

Omstanders hadden de straatrover gezien iets weggooide. Na onderzoek bleken dit 

bankpasjes te zijn van het slachtoffer. 

 

Hennepkwekerij opgerold in Hellevoetsluis  

Na een tip via Meld Misdaad Anoniem trof de politie op 27 augustus een 

hennepkwekerij aan in Hellevoetsluis. In een woning aan de Uniceflaan werden twee 

personen (man van 54 en vrouw van 42) aangehouden. 

 Naast de hennepkwekerij vond de politie een alarmpistool. Ook nam de politie twee 

auto’s, bijna vierduizend euro in contanten en een ongeopende kluis in beslag. 

 

Anonieme tip leidt naar hennepplantage Papendrecht  

In een huis aan de Jan Luykenstraat in Papendrecht ontmantelde de politie op 25 

augustus een hennepkwekerij met ruim honderd planten. Onderzoek van de politie 

bevestigde een M.-tip. De bewoner is aangehouden. 

 

Heroïne met 150.000 euro straatwaarde in woning Rotterdam   

In een appartement aan het Weena in Rotterdam trof de politie op 8 juli 5,5 kilo 

heroïne aan. De politie onderzocht de woning na tips via Meld Misdaad Anoniem. 

De woning leek te worden gebruikt voor het bewerken, verhandelen en verkopen van 

heroïne. Naast de harddrugs werd apparatuur aangetroffen die daarvoor gebruikt kan 

worden. Vermoedelijk gaat het om een appartement met zogenaamde 

spookbewoners; het appartement werd niet officieel bewoond, maar omwonenden 

zagen wel veel activiteit. Er was niemand in de woning aanwezig. 

 

Overvaller drogisterij Rotterdam aangehouden  

Een 24-jarige Rotterdammer is op 20 februari aangehouden  op verdenking van het 

plegen van een gewapende overval op een drogisterij in Rotterdam. De politie kwam 

hem op het spoor dankzij tips via de opsporingstiplijn van de politie en Meld Misdaad 

Anoniem. De verdachte is op 23 februari door de rechter-commissaris in bewaring 

gesteld. 

Op 8 april 2014 werd de drogisterij aan de Goudsesingel overvallen. Een man liep 

richting de kassa en dwong een medewerkster onder bedreiging van een vuurwapen 

om de kassa te openen. In oktober toonde Opsporing Verzocht beelden van de 

overval. Via de opsporingstiplijn en Meld Misdaad Anoniem kwamen bruikbare tips 

binnen. 
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Politie eenheid Zeeland-West-Brabant  

Meldingen 2015 (+5%) 1.793 

Meldingen 2014 1.715 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 783 

2. Harddrugs 346 

3. Softdrugs 153 

4. Mishandeling 48 

5. (Vuur)wapens 47 

  

Opvallende stijging in de regio  

Illegale prostitutie 2015 30 

 2014 20 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 99 

In onderzoek genomen (%) 87 

Aangehouden personen 151 

Opgeloste zaken 66 

Voorkomen misdrijven 5 

Vastgestelde fraude (euro) 7.000 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) 7.709 

Vuurwapens 8 

Explosief materiaal (kilo) onbekend 

Harddrugs (kilo) 42 

Hennepplanten 25.808 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 44% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Garage bij woning Sprundel ingericht als hennepkwekerij  

Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie aan de Ettenseweg in 

Sprundel een hennepkwekerij op het spoor. Twee verborgen ruimten achter de garage 

bleken ingericht voor hennepteelt. Daarnaast werd de stroom illegaal afgetapt. De 52-

jarige bewoner is aangehouden. 

 

Aanhouding voor betrokkenheid bij drugslab Moergestel  

Een gezochte 51-jarige Eindhovenaar is op 7 december aangehouden op verdenking 

van betrokkenheid bij een drugslab in Moergestel. De man werd bij een controle in de 

Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven door de politie aan de kant gezet. Het bleek dat 

hij werd gezocht vanwege verdenking van de productie van synthetische drugs. De 

politie kwam het amfetaminelab aan de Heuvelstraat een jaar eerder op het spoor 

dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. 

 

 



 

Jaarcijfers 2015 Meld Misdaad Anoniem 

politie eenheid Zeeland-West-Brabant 

22 maart 2016 

 
 

2 

 

 

Vuurwapen en ruim vijf kilo hennep in woning Tilburg  

Op 9 november trof de politie een vuurwapen en 5,5 kilo hennep aan in een woning in 

Tilburg. Ook werden diverse materialen voor hennepkweek, veertig patronen en drie 

busjes pepperspray in beslag genomen. De bewoners, een 30-jarige man en een 24-

jarige vrouw, zijn aangehouden. Gelet op de aangetroffen hoeveelheid drugs 

(geschatte straatwaarde ruim 18.000 euro) en het vuurwapen heeft de gemeente het 

voornemen om de woning in de B-buurt van de wijk Reeshof te sluiten. 

 

De woning werd bezocht tijdens een integrale actie van de politie (Project 

Ondermijning) en de gemeente. Zij hadden via Meld Misdaad Anoniem informatie 

ontvangen. Bij de actie werd de ‘Buurttent’ ingezet, een middel om omwonenden ter 

plekke te attenderen op het (brand)gevaar van een hennepkwekerij en de 

mogelijkheden om vermoedens van hennepteelt te melden. 

 

Hennepkwekerij in woning Breda  

Tijdens een regionale hennepruimdag is op 30 september een hennepkwekerij in 

Breda ontmanteld. De politie kwam de kwekerij in een woning aan de Reinierstraat in 

Breda op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. In totaal stonden er 

150 hennepplanten (straatwaarde ruim 12.000 euro) in de woning. Daarnaast was er 

sprake van stroomdiefstal. 

 

Grote hennepkwekerij opgerold in Sprang-Capelle  

Op 30 september heeft de politie een hennepstekkerij opgerold in Sprang-Capelle. 

Aanleiding voor een onderzoek was een tip via Meld Misdaad Anoniem. In een loods 

aan de Dijkstraat trof de politie een plantage met 3.700 hennepstekken en veertig 

moederplanten. Een 41-jarige vrouw is aangehouden. De financiële recherche 

onderzoekt hoeveel winst er kan worden afgepakt. 

 

Hennepkwekerij in woning Nieuwendijk  

Aan de Rijksweg in Nieuwendijk is op 28 augustus een hennepkwekerij ontmanteld na 

een M.-tip. Op de bovenverdieping van de woning stonden 145 hennepplanten. De 

staatwaarde van deze hennep is 12.000 euro. Ook werd de stroom illegaal afgetapt. De 

politie hield een 35-jarige man aan. 

 

Ruim een ton boete en taakstraf voor Tilburger  

Een 34-jarige man uit Tilburg moet 110.000 euro betalen aan de Staat. Volgens Justitie 

is dat het bedrag dat hij heeft verdiend met een hennepkwekerij aan de Beilenstraat in 

Tilburg. Daarnaast moet de man een taakstaf van 120 uur uitvoeren en krijgt hij een 

voorwaardelijke celstraf van een maand. Ook moet de man nog schade betalen aan 

energiemaatschappij Enexis, vanwege gestolen stroom. 

 

De politie kwam de hennepkwekerij in augustus 2013 op het spoor dankzij een tip via 

Meld Misdaad Anoniem. Op het moment dat de kwekerij werd opgerold stonden er 

260 planten. Uit onderzoek bleek dat er in totaal vijf oogsten waren geweest. 

 

Hennepkwekerij ontmanteld in woning Dongen  

In Dongen is op 6 mei een 50-jarige man aangehouden in verband met het kweken 

van hennep. In zijn woning aan de Sint Josephstraat trof de politie na een tip via Meld 

Misdaad Anoniem een kwekerij met 130 hennepplanten aan. De geschatte 

straatwaarde van de hennep is 10.600 euro. 
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GHB-lab gevonden in Tilburgse woning  

Een tip via Meld Misdaad Anoniem bracht de politie op 3 maart op het spoor van een 

drugslaboratorium in Tilburg. In een woning aan de Berkdijksestraat vond de politie 

verschillende soorten drugs, liters chemicaliën en hardware om drugs mee te maken. 

De 23-jarige bewoonster en haar 30-jarige vriend werden aangehouden. 

 

Na onderzoek van de anonieme tip verrichtte de politie een inval in de woning. Daar 

was onder andere bereidingsapparatuur voor GHB aanwezig. Verder werden 

meerdere liters GHB, grondstoffen bestemd voor GHB, XTC-tabletten en een halve kilo 

amfetamine aangetroffen. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning 

Ontmantelen (LFO) kwamen ter plaatse en assisteerden met het veilig bemonsteren, 

categoriseren en afvoeren van de gevonden chemicaliën en hardware. 

 

Twee arrestaties na aantreffen drugs in woning Goirle  

De politie trof op 3 maart een ruime handelshoeveelheid soft- en harddrugs aan in een 

woning aan de Spinnerijstraat in Goirle. Aanleiding voor een onderzoek met 

betrekking tot de woning was een tip via Meld Misdaad Anoniem. De politie vond  

XTC-pillen en wiet. Ook werd er contant geld in beslag genomen. Een 56-jarige man 

en zijn 30-jarige zoon zijn aangehouden. 

 

Doorgeladen vuurwapen in woning Tilburg  

In de berging van een woning aan de Bartokstraat in Tilburg heeft de politie een 

doorgeladen revolver aangetroffen. Een M.-tip was aanleiding voor een onderzoek. De 

19-jarige bewoner wordt als verdachte gezien. Hij krijgt een proces-verbaal en wordt 

nog verder verhoord. 
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Politieregio Gelderland-Midden  

Meldingen 2015 (-1%) 553 

Meldingen 2014 559 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 271 

2. Harddrugs 85 

3. Softdrugs 28 

4. (Vuur)wapens 18 

5. Illegaal vuurwerk 13 

  

Opvallende stijging in de regio  

Illegale kansspelen 2015 11 

 2014 7 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 93 

In onderzoek genomen (%) 85 

Aangehouden personen 73 

Opgeloste zaken 34 

Voorkomen misdrijven 3 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) onbekend 

Vuurwapens onbekend 

Explosief materiaal (kilo) onbekend 

Harddrugs (kilo) onbekend 

Hennepplanten 14.725 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 52% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Illegaal vuurwerk en gestolen goederen in Doesburgse woning  

In een huis in Doesburg vond de politie op 22 december illegaal vuurwerk (25 kilo), 

gestolen goederen en kweekmaterialen voor hennep. Ook lag er mogelijk 500 gram 

amfetamine. Onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om de synthetische drug 

gaat. De 44-jarige bewoner is aangehouden. De politie kwam de man op het spoor na 

een M.-tip. 

 

M.-tips leiden naar hennepteelt in twee woningen Arnhem  

Op twee adressen in Arnhem zijn op 7 december hennepkwekerijen ontmanteld. 

Daarbij werden twee arrestaties verricht en in totaal 350 hennepplanten aangetroffen. 

De politie kwam de hennepteelt op het spoor mede dankzij tips via Meld Misdaad 

Anoniem. In een huis aan de Griftstraat vond de politie een hennepkwekerij met 230 

planten. De 67-jarige bewoner is aangehouden. Op de Kievitstraat troffen ze een 

kwekerij met 120 planten aan in een huis. Ook hier werd de bewoner, een 63-jarige 

man, aangehouden. In beide kwekerijen was er sprake van energiediefstal. 
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Hennepkwekerij in bedrijfspand Nijkerk  

In een bedrijfspand aan de Gildenstraat in Nijkerk is na een M.-tip op 13 oktober een 

hennepkwekerij ontdekt. In één ruimte vond de politie 250 planten, in een andere 

ruimte werden 700 jonge plantjes aangetroffen. De geschatte straatwaarde van de 

hennep is ongeveer 22.000 euro. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. 

 

Aanhouding Lunteren voor voorbereiding hennepteelt  

De politie hield op donderdag 11 juni een 30-jarige vrouw uit Lunteren aan vanwege 

voor het voorhanden hebben van spullen voor de opzet van hennepteelt. In het huis 

van de vrouw aan de Westelijke Parallelweg ontdekten ze een opslagruimte waar 

goederen stonden die worden gebruikt voor hennepteelt. Ook was het stroom al 

illegaal omgeleid. De vrouw is aangehouden en de spullen zijn in beslag genomen. De 

politie kwam de vrouw op het spoor na een M.-tip. Sinds 1 maart van dit jaar is de 

nieuwe Opiumwet artikel 11a van kracht, waardoor ook personen die illegale 

hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar bezig zijn. 

 

Heterenaar aangehouden na ontdekking hennepkwekerij Arnhem  

Een 31-jarige man uit Heteren is op 6 mei aangehouden na de ontdekking van een 

hennepkwekerij in een bedrijfspand in Arnhem. De kwekerij met ruim vierhonderd 

planten was ondergebracht in de kelder. De politie kwam de hennep op het spoor na 

tips via Meld Misdaad Anoniem. De kwekerij is ontmanteld. 

 

Aanhouding na vondst hennepkwekerij Arnhem  

Op 23 maart trof de politie een hennepkwekerij aan in een huis aan de Bernhardlaan in 

Arnhem. De politie kwam de hennep op het spoor na tips via Meld Misdaad Anoniem. 

Twee kamers in de woning waren gevuld met hennepplanten. In totaal nam de politie 

370 planten (straatwaarde ruim 30.000 euro) in beslag. Een 33-jarige man uit Arnhem 

is aangehouden. 

 

M.-tip leidt naar hennepkwekerij in Zevenaar  

In een woning aan de Kanselierscamp in Zevenaar is op 9 maart een hennepkwekerij 

met 295 planten aangetroffen. De politie kwam de hennep met een geschatte 

straatwaarde van ruim 24.000 euro op het spoor na een tip via Meld Misdaad 

Anoniem. De zolderruimte was ingericht als kwekerij. Daarnaast werd de stroom 

illegaal afgetapt. De bewoonster van het huis is aangehouden. 

 

Hennepkwekerij in bovenwoning Oosterbeek  

De politie trof op 25 februari een hennepkwekerij aan in een bovenwoning aan de 

Utrechtseweg in Oosterbeek. Een van de ruimtes in de woning was ingericht voor de 

hennepteelt. De ruim 260 planten (geschatte straatwaarde ruim 21.000 euro) zijn in 

beslag genomen. De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor na tips via Meld 

Misdaad Anoniem en aanvullend onderzoek. 

 

Hennepplantage in flat Heelsum  

Op 4 februari is in een flatwoning aan de Carel Beukerhof in Heelsum een 

hennepplantage ontmanteld. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een tip via 

Meld Misdaad Anoniem. In de flat stonden in twee ruimtes kweektenten met 145 

hennepplanten (straatwaarde bijna 12.000 euro). Verder werd de stroom illegaal 

afgetapt. Een 36-jarige man uit de gemeente Renkum is aangehouden. 
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Politieregio Gelderland-Zuid  

Meldingen 2015 (+7%) 490 

Meldingen 2014 457 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 230 

2. Harddrugs 62 

3. Softdrugs 28 

4. Illegaal vuurwerk 20 

5. Gestolen goederen 12 

  

Opvallende stijging in de regio  

Overval bedrijf 2015 12 

 2014 4 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 98 

In onderzoek genomen (%) 87 

Aangehouden personen 31 

Opgeloste zaken 31 

Voorkomen misdrijven - 

Vastgestelde fraude (euro) 12.450 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) 18.922 

Opgelegde boete (euro) 2.300 

Vuurwapens onbekend 

Explosief materiaal (kilo) onbekend 

Harddrugs (kilo) onbekend 

Hennepplanten 4.438 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 44% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Driehonderd kilo vuurwerk in woning Geldermalsen  

Op 2 december kwam de politie dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem op het 

spoor van een grote partij vuurwerk in een woning in Geldermalsen. In een 

slaapkamer lag driehonderd kilo vuurwerk opgeslagen. Het ging vooral om illegaal 

vuurwerk, waaronder nitraten en mortieren. De 24-jarige bewoner is aangehouden. 

 

Ruim drieduizend hennepplanten in bedrijfspand Druten  

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Nijverheidsweg in Druten is op 8 mei een grote 

hennepplantage ontdekt.  In totaal trof de politie ruim 3.100 hennepplanten aan, met 

een geschatte straatwaarde van 250.000 euro. De politie kwam de hennepteelt op het 

spoor na tips via Meld Misdaad Anoniem. De stroom voor de plantage werd illegaal 

afgetapt. De kwekerij is vernietigd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 
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M.-tip leidt naar hennepkwekerij Nijmegen  

In een kelder van een woning aan de Bosduifstraat in Nijmegen trof de politie na M.-

tips op 13 mei een hennepkwekerij aan. Twee ruimtes waren ingericht als kwekerij. In 

totaal werden 254 hennepplanten in beslag genomen. De geschatte straatwaarde 

hiervan is bijna 21.000 euro. 

 

M.-tip leidt naar hennepkwekerij Well  

De politie trof op 18 maart een hennepkwekerij aan in een woning aan de Bosserheide 

in Well. In de kelder stonden ongeveer 750 planten. De straatwaarde hiervan is 61.000 

euro. Een tip via Meld Misdaad Anoniem was aanleiding voor een onderzoek. De 

politie hield drie personen aan. Het gaat om twee mannen (36 en 38 jaar) uit Tilburg 

en een 52-jarige man uit Blitterswijck. De stroom werd afgetapt. 

 

Ruim duizend hennepplanten en gestolen aanhanger in pand Nederasselt  

In een leegstaand huis aan de Eindsestraat in Nederasselt trof de politie op 10 maart 

een grote hennepkwekerij aan. De politie kwam de kwekerij met ruim duizend planten 

op het spoor na een M.-tip. De geschatte straatwaarde van de hennep is 82.000 euro. 

De planten stonden verspreid over alle ruimten van de woning. 

In een schuur vond de politie verder een gestolen aanhanger. Die was ingericht als 

mobiele kwekerij, maar was op het moment van de ontdekking inactief. Verder stuitte 

de politie ook op een stroomstootwapen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wie 

verantwoordelijk is voor de hennepteelt. 

 

M.-tips leiden naar dader mishandeling Nijmegen  

Dankzij tips bij Meld Misdaad Anoniem kwam de politie in maart op het spoor van de 

dader van een mishandeling op de Smetiusstraat in Nijmegen. Het gaat om een 19-

jarige man uit Nijmegen. Hij sloeg in november vorig jaar een plaatsgenoot 

bewusteloos. 

Het opsporingsprogramma Dossier GLD. van Omroep Gelderland liet begin dit jaar 

beelden zien van de mishandeling. Een 23-jarige man werd in de nacht van 7 op 9 

november op weg naar huis knock-out geslagen. Het slachtoffer kwam pas bij in de 

ambulance. Hij had een hersenschudding, een gescheurde lip en kneuzingen. 
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Politieregio IJsselland  

Meldingen 2015 (-4%) 353 

Meldingen 2014 366 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 101 

2. Harddrugs 75 

3. (Vuur)wapens 17 

4. Softdrugs 15 

5. Mishandeling 14 

  

Opvallende stijging in de regio  

Bedreiging 2015 10 

 2014 1 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 97 

In onderzoek genomen (%) 100 

Aangehouden personen 49 

Opgeloste zaken 1 

Voorkomen misdrijven 1 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) onbekend 

Vuurwapens onbekend 

Explosief materiaal (kilo) onbekend 

Harddrugs (kilo) onbekend 

Hennepplanten 3.857 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 91% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Zeven kilo drugs en wapens op woonboot Deventer  

De politie heeft op 16 juli zeven kilo softdrugs en wapens gevonden in een woonboot 

aan de Hunneperkade in Deventer. Aanleiding voor een onderzoek naar de boot was 

een tip via Meld Misdaad Anoniem. De bewoners, een 35-jarige man en een 31-jarige 

vrouw, zijn aangehouden. 

In de woonboot trof de politie naast de kilo’s drugs ook duizenden euro’s aan contant 

geld aan. Verder vonden ze een aantal wapens, een boksbeugel, pepperspray en een 

ploertendoder. De politie heeft alles in beslag genomen. 

 

Twee aanhoudingen na vondst hennepkwekerij Wanneperveen   

Een anonieme tip via M. bracht de politie op het spoor van een grote hennepkwekerij 

in Wanneperveen (Overijssel). De politie trof op 21 mei ruim 1.600 hennepplanten aan 

in twee ruimtes in een pand aan de Veneweg. De geschatte straatwaarde van de 

hennep is ongeveer 130.000 euro. Na onderzoek heeft de politie op 23 juni twee 

verdachten aangehouden. De aangehouden mannen (40 en 72) jaar komen uit Meppel. 
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Celstraf voor stel vanwege ernstige mishandeling fietsenstalling station Zwolle 

Een stel uit Zwolle is veroordeeld tot een gevangenisstraf, een werkstraf en een 

schadevergoeding vanwege een ernstige mishandeling in een fietsenstalling bij het 

station van Zwolle. In november vorig jaar werd een 18-jarige jongen uit ’t Harde door 

de 30-jarige vrouw en 27-jarige man in elkaar geslagen en geschopt. 

Het programma Onder de Loep van RTV Oost toonde beelden van de mishandeling. 

Dankzij tips bij de politie en Meld Misdaad Anoniem konden de twee kort daarna 

worden aangehouden. De politierechter veroordeelde het stel tijdens een 

snelrechtzitting. Beide kregen ze acht weken gevangenisstraf, waarvan twee 

voorwaardelijk. Verder kregen ze tachtig uur werkstraf en moeten ze het slachtoffer 

een schadevergoeding betalen. 
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Politieregio Noord- en Oost Gelderland  

Meldingen 2015 (-8%) 493 

Meldingen 2014 534 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 169 

2. Harddrugs 107 

3. Softdrugs 28 

4. Illegaal vuurwerk 21 

5. Mishandeling 14 

  

Opvallende stijging in de regio  

Overval bedrijf 2015 11 

 2014 6 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 96 

In onderzoek genomen (%) 88 

Aangehouden personen 56 

Opgeloste zaken - 

Voorkomen misdrijven - 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) onbekend 

Explosief materiaal (kilo) onbekend 

Vuurwapens 1 

Harddrugs (kilo) 474 

Hennepplanten 7.777 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 62% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Nitraten en cobra’s in schuur Ulft  

In een schuur bij een woning aan de Akkerstraat in Ulft heeft de politie op maandag 28 

december honderd nitraten en twee cobra’s in beslag genomen. De politie kwam het 

illegale vuurwerk op het spoor na een M.-tip. 

 

450 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Wezep  

Op meerdere locaties in Wezep trof de politie op 23 december illegaal vuurwerk aan. 

In totaal ging het om ongeveer 450 kilo. Een tip via Meld Misdaad Anoniem was 

aanleiding voor een onderzoek. De politie nam polshoogte en zag hoe er vuurwerk 

werd ingeladen in twee auto’s. In beide auto’s lag ongeveer 65 kilo vuurwerk. De 

bestuurders, twee mannen van 24 en 47 jaar uit Wezep, zijn aangehouden. Ook de 43-

jarige bewoner van het pand van waaruit werd ingeladen is aangehouden. In een 

andere woning in Wezep werd ook een paar honderd kilo aan vuurwerk aangetroffen. 
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Hennepkwekerij in oude bunker Harderwijk  

Op 16 augustus is een hennepkwekerij ontdekt in een oude bunker in Harderwijk. De 

politie kwam de kwekerij met 970 planten en stekken op het spoor na een tip via Meld 

Misdaad Anoniem. Bij de bunker is een 49-jarige man uit Zwolle aangehouden. De 

stroom werd illegaal afgetapt. 

 

Grote professionele hennepkwekerij Doetinchem opgerold   

Op 7 juli heeft de politie na een M.-tip een grote hennepkwekerij opgerold in 

Doetinchem. In de kwekerij stonden ruim 32.000 stekken en 3.400 moederplanten. De 

kwekerij  stond in een loods aan de Fabrieksstraat in Doetinchem. Een 55-jarige man 

uit Arnhem is aangehouden. Het is de grootste hennepkwekerij die dit jaar is opgerold 

in Oost-Nederland. 

 

Hennepkwekerij Harderwijk ontruimd na M.-tip  

In een woning aan de Westrak in Harderwijk is 26 mei een hennepkwekerij ontruimd 

na een M.-tip. In een ruimte op de eerste verdieping werden 83 hennepplanten 

(geschatte straatwaarde 6.800 euro)  aangetroffen. Ook waren er sporen van eerdere 

oogsten. De bewoner is aangehouden. 

 

Jongen aangehouden voor bedreiging en verboden wapenbezit  

Een 15-jarige jongen uit Winterswijk is op 27 maart aangehouden voor verboden 

wapenbezit en bedreiging. De politie kreeg onder andere een tip via Meld Misdaad 

Anoniem. De jongen had via social media iemand bedreigd en plaatste hij foto’s van 

zichzelf met verschillende vuurwapens. Thuis bij de verdachte vond de politie een 

dummypistool, dat niet van echt te onderscheiden was. Het wapen is in beslag 

genomen. 

 

Hennepkwekerij in woning Warnsveld  

De politie ontmantelde op 19 januari een hennepkwekerij in Warnsveld na een M.-tip. 

Op de zolderverdieping van de woning aan de Bieshorstlaan trof de politie 45 planten 

aan, maar het was duidelijk dat er recentelijk was geoogst. Uit onderzoek bleek dat er 

ruim driehonderd planten hadden gestaan. De bewoner is aangehouden. 
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Politieregio Twente  

Meldingen 2015 (+9%) 557 

Meldingen 2014 510 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 246 

2. Harddrugs 101 

3. Softdrugs 34 

4. Illegaal vuurwerk 19 

5. (Vuur)wapens 19 

  

Opvallende stijging in de regio  

Illegale prostitutie 2015 10 

 2014 4 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 94 

In onderzoek genomen (%) 35 

Aangehouden personen 100 

Opgeloste zaken 86 

Voorkomen misdrijven 9 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) 81.500 

Opgelegde boete (euro) 54.000 

Vuurwapens 2 

Explosief materiaal (kilo) 1.348 

Harddrugs (kilo) onbekend 

Hennepplanten 11.315 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 80% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Illegaal vuurwerk in woning Hengelo  

Op 9 december hield de politie een 38-jarige man uit Hengelo aan voor het bezit van 

illegaal vuurwerk. Het vuurwerk lag opgeslagen in zijn huis aan de Bernardstraat. De 

politie startte het onderzoek na een M.-tip. 

 

Aanhouding voor mishandeling op Tjeukemeer  

Een 39-jarige man uit Enschede is aangehouden op verdenking van mishandeling. Hij 

zou een 69-jarige Harlinger bewusteloos hebben geslagen tijdens een boottocht. Het 

incident vond plaats op het eilandje Marchjepolle in het Tjeukemeer. Beide mannen 

waren met hun gezin aangemeerd op het eiland. Daar ontstond discussie over een 

barbecue. Na een oproep via social media kreeg de politie onder andere tips via Meld 

Misdaad Anoniem. 
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Twee hennepkwekerijen in flat Enschede  

Tips via Meld Misdaad Anoniem bracht de politie op het spoor van twee 

hennepkwekerijen in een flatgebouw aan de Veenstraat in Enschede. In één 

flatwoning stonden ongeveer 500 hennepplanten. De andere kwekerij bestond uit 

ongeveer 350 planten (geschatte straatwaarde van 29.000 euro). Een 32-jarige man 

zonder vaste woon- of verblijfplaats was in een van de woningen aanwezig en is 

aangehouden. 

 

Ruim duizend kilo illegaal vuurwerk in woning Almelo  

De politie heeft dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem bijna 1.200 kilo illegaal 

vuurwerk gevonden in Almelo. Een deel van het zware vuurwerk lag opgeslagen op de 

zolder van een huis aan de Hantermansstraat. In de schuur die bij de woning hoort 

ontdekte de politie vervolgens nog 55 dozen met vuurwerk. De 46-jarige bewoonster 

en een 20-jarige man zijn aangehouden. Het vuurwerk is door de politie in beslag 

genomen. 

 

Forse hennepkwekerij in Haaksbergen  

Na een tip via Meld Misdaad Anoniem is op 19 januari een hennepplantage ontdekt in 

Haaksbergen. In een bedrijfspand aan de Ruwerstraat trof de politie 828 planten aan. 

De geschatte waarde hiervan is bijna 68.000 euro. De stroom werd illegaal afgetapt. 

Een 34-jarige man uit Borne is aangehouden. 
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Gemeente Tilburg  

Meldingen 2015 315 

Meldingen 2014 323 

  

Meldingen Top 5  

1. Hennepkwekerij 215 

2. Harddrugs 73 

3. Softdrugs 24 

4. Laboratorium XTC-GHB 6 

5. (vuur)wapens 4 

  

Resultaten  

Wederrechtelijk verkregen voordeel € 450.580,61 

Vastgestelde stroomdiefstal € 163.364,75 

Hennepruimingen 123 

Bestuurlijke boetes (Huisvestingswet) 41 

Sluitingen drugspanden (Damocles) 44 

Adviezen Landelijk Bureau Bibob 4 

Terugvordering uitkeringen € 48.169,01 

Besparingen uitkeringen € 208.813,00 

  

In beslag genomen  

Hennepplanten 15051 

Hennepstekken 5482 

Henneptoppen 381 kg 

Toelichting 

 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op ontvangen terugrapportages d.d. 1 maart 2016; de werkelijke 

resultaten liggen dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

 

Aanhouding voor betrokkenheid bij drugslab Moergestel  

Een gezochte 51-jarige Eindhovenaar is op 7 december aangehouden op verdenking 

van betrokkenheid bij een drugslab in Moergestel. De man werd bij een controle in de 

Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven door de politie aan de kant gezet. Het bleek dat 

hij werd gezocht vanwege verdenking van de productie van synthetische drugs. De 

politie kwam het amfetaminelab aan de Heuvelstraat een jaar eerder op het spoor 

dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. 

 

Vuurwapen en ruim vijf kilo hennep in woning Tilburg  

Op 9 november trof de politie een vuurwapen en 5,5 kilo hennep aan in een woning in 

Tilburg. Ook werden diverse materialen voor hennepkweek, veertig patronen en drie 

busjes pepperspray in beslag genomen. De bewoners, een 30-jarige man en een 24-

jarige vrouw, zijn aangehouden. Gelet op de aangetroffen hoeveelheid drugs 

(geschatte straatwaarde ruim 18.000 euro) en het vuurwapen heeft de gemeente het 

voornemen om de woning in de buurt van de wijk Reeshof te sluiten. 

 

De woning werd bezocht tijdens een integrale actie van de politie (Project 

Ondermijning) en de gemeente. Zij hadden via Meld Misdaad Anoniem informatie 
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ontvangen. Bij de actie werd de ‘Buurttent’ ingezet, een middel om omwonenden ter 

plekke te attenderen op het (brand)gevaar van een hennepkwekerij en de 

mogelijkheden om vermoedens van hennepteelt te melden. 

 

Ruim een ton boete en taakstraf voor Tilburger  

30 juli 2015 

Een 34-jarige man uit Tilburg moet 110.000 euro betalen aan de Staat. Volgens Justitie 

is dat het bedrag dat hij heeft verdiend met een hennepkwekerij aan de Beilenstraat in 

Tilburg. Daarnaast moet de man een taakstaf van 120 uur uitvoeren en krijgt hij een 

voorwaardelijke celstraf van een maand. Ook moet de man nog schade betalen aan 

energiemaatschappij Enexis, vanwege gestolen stroom 

De politie kwam de hennepkwekerij in augustus 2013 op het spoor dankzij een tip via 

Meld Misdaad Anoniem. Op het moment dat de kwekerij werd opgerold stonden er 

260 planten. Uit onderzoek bleek dat er in totaal vijf oogsten waren geweest. 

 

GHB-lab gevonden in Tilburgse woning  

Een tip via Meld Misdaad Anoniem bracht de politie op 3 maart op het spoor van een 

drugslaboratorium in Tilburg. In een woning aan de Berkdijksestraat vond de politie 

verschillende soorten drugs, liters chemicaliën en hardware om drugs mee te maken. 

De 23-jarige bewoonster en haar 30-jarige vriend werden aangehouden. 

Na onderzoek van de anonieme tip verrichtte de politie een inval in de woning. Daar 

was onder andere bereidingsapparatuur voor GHB aanwezig. Verder werden 

meerdere liters GHB, grondstoffen bestemd voor GHB, XTC-tabletten en een halve kilo 

amfetamine aangetroffen. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning 

Ontmantelen (LFO) kwamen ter plaatse en assisteerden met het veilig bemonsteren, 

categoriseren en afvoeren van de gevonden chemicaliën en hardware. 

De gemeente Tilburg heeft de woning voor drie maanden gesloten.  

 

Twee arrestaties na aantreffen drugs in woning Goirle  

De politie trof op 3 maart een ruime handelshoeveelheid soft- en harddrugs aan in een 

woning aan de Spinnerijstraat in Goirle. Aanleiding voor een onderzoek met 

betrekking tot de woning was een tip via Meld Misdaad Anoniem. De politie vond  

XTC-pillen en wiet. Ook werd er contant geld in beslag genomen. Een 56-jarige man 

en zijn 30-jarige zoon zijn aangehouden. 

 

Doorgeladen vuurwapen in woning Tilburg  

In de berging van een woning aan de Bartokstraat in Tilburg heeft de politie in januari 

een doorgeladen revolver aangetroffen. Een M.-tip was aanleiding voor een 

onderzoek. De 19-jarige bewoner wordt als verdachte gezien. Hij krijgt een proces-

verbaal en wordt nog verder verhoord. 
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Koninklijke Marechaussee  

Meldingen 2015 (+18%) 230 

Meldingen 2014 195 

  

Meldingen Top 5  

1. Internationale drugshandel / smokkel 98 

2. Bolletjesslikker 44 

3. Mensensmokkel 30 

4. Harddrugs 28 

5. Gedwongen prostitutie minderjarigen 25 

  

Opvallende stijging in de regio  

Illegale prostitutie 2015 15 

 2014 5 

  

Resultaten  

Bruikbare meldingen (%) 48 

In onderzoek genomen (%) 14 

Aangehouden personen 11 

Opgeloste zaken 10 

Voorkomen misdrijven 8 

  

In beslag genomen  

Geld/goederen (euro) onbekend 

Vuurwapens onbekend 

Harddrugs (kilo) 137 

  

Toelichting 

Het % in onderzoek genomen is uitgedrukt in een % van de bruikbare meldingen. 

De resultaten over 2015 zijn gebaseerd op 73% ontvangen terugrapportages; de werkelijke resultaten liggen 

dus hoger. 

De cijfers zijn voorlopige cijfers omdat de terugrapportage in de regel 3 tot 6 maanden na ontvangst van de 

melding gedaan wordt. 

 

Opgeloste zaken uit de media 

 

Bolletjesslikker na M.-tip aangehouden op Schiphol 

Op Schiphol is vrijdag 11 september 2015 een man aangehouden voor drugssmokkel 

van Suriname naar Nederland. Een tip via Meld Misdaad Anoniem bracht de 

Koninklijke Marechaussee op het spoor van de smokkelaar. Bij de man werden 109 

slikkersbollen aangetroffen, met een netto gewicht van 1.000 gram cocaïne.   

 

Bolletjesslikker op Schiphol aangehouden na M.-tip  

Op Schiphol is op 16 mei een vrouw aangehouden voor drugssmokkel. De Koninklijke 

Marechaussee kwam de vrouw op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad 

Anoniem. De vrouw vloog vanuit Suriname naar Nederland. In totaal werden 94 

slikkersbollen en een duwersbol aangetroffen, met een nettogewicht van 952 gram 

cocaïne. De geschatte straatwaarde van de harddrugs is ongeveer 31.500 euro. 

 

Co-piloot met alcohol op aangehouden na M.-tip  

Op Schiphol is zondag 10 mei een co-piloot aangehouden die te veel had gedronken. 

De man stond op het punt om aan boord te gaan van het toestel dat hij wilde 

besturen. De luchtvaartpolitie en marechaussee waren naar de co-piloot gegaan na 
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een tip via Meld Misdaad Anoniem. Zij hadden al snel door dat hij inderdaad had 

gedronken, want zijn adem rook sterk naar alcohol. Uit een blaastest bleek dat hij 375 

ug/l alcohol in zijn bloed had. Dat is ver boven de maximaal toegestane hoeveelheid 

van 90 ug/l. 

 

De co-piloot komt uit het buitenland en vliegt ook voor een buitenlandse 

luchtvaartmaatschappij. Hij heeft een vliegverbod gekregen van vijftien uur en moet 

een boete van zesduizend euro betalen. 
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