Bijlage aanvraag preventief fouilleren Dordrecht
Overzicht ernstige (gewelds)incidenten met wapens wijk Centrum
Periode: oktober 2019 t/m april 2020
Straatroven
01

12 november 2019
Spuiboulevard

Er werd een persoon beroofd van haar handtas. De
verdachte had een plastic tas achter gelaten. In deze
tas werd een aardappelschilmes aangetroffen

Overvallen
02

02 december 2019
Blekersdijk

03

18 april 2020
Beverwijcksplaats

Er werd door een minderjarige een overval op een
supermarkt gepleegd. Bij de overval werd een mes
gebruikt.
Er werd een persoon overvallen die net bij een
pinautomaat geld had gepind overvallen. Bij de
overval werd een mes gebruikt.

(Poging) doodslag/moord (zware) mishandeling
04

05 oktober 2019
Voorstraat

05

14 oktober 2019
Spuiweg

06

20 december 2019
Voorstraat

07

2 januari 2020
Tolburgstraat Landzijde

08

31 maart 2020
Willem Dreeshof

Er werd er gemeld dat er een ruzie was geweest op
straat. Eén van personen had met een mes
stekende bewegingen gemaakt naar een andere
persoon, die hierdoor licht letsel opliep aan zijn
kin/hals.
Er werd gemeld dat er driemaal op een voertuig
geschoten was, terwijl er ook personen in de auto
zaten. In het voertuig werden drie kogelgaten
aangetroffen.
Er werd melding gedaan dat er een persoon tegen
zijn wil werd vastgehouden. Door de verdachte was
een mes op de pols van de persoon gezet.
Er werd melding gedaan dat er een persoon zou
zijn beschoten. Uit het onderzoek bleek het incident
had plaatsgevonden in Zaandam. De persoon werd
met spoed geopereerd in het ziekenhuis.
Er werd gemeld dat er twee personen aan het
vechten waren. Eén van hen was in het bezit van
een mes. Door een getuige was dit mes afgepakt.

Bedreiging
09
10

12 oktober 2019
Boogjes
16 oktober 2019
Nieuwe Hilstraat

Er werd gemeld dat er een persoon was bedreigd
met een vuurwapen.
Er werd een aangifte opgenomen van bedreiging.
Aangever vertelde dat degene die haar bedreigde
in het bezit is van een vuurwapen

11

10 november 2019
Bagijnhof

12

25 december 2019
Spuiboulevard

13

31 januari 2020
Stationsplein

14

21 februari 2020
Korte Breestraat

15

25 maart 2020
Cornelis de Wittstraat

Er werd door een persoon aangifte van
mishandeling gedaan. Hij was geslagen en
geschopt door de verdachte. De verdachte had ook
met een groot mes staan dreigen.
Er werd gemeld dat men onder bedreiging met een
groot kapmes geprobeerd had om een scooter te
stelen. Dit liep uit in een vechtpartij, waarbij ook
nog gedreigd werd met een schroevendraaier.
Er werd gemeld dat er een persoon door drie
personen werd bedreigd om een drugsschuld te
betalen. Eén van hen was in het bezit van een
vlindermes en maakte hierbij een stekende
beweging. Hierop pakte de melder een
uitschuifbaar hobbymes uit zijn binnenzak en
dreigde hiermee terug en vluchtte een winkel in.
Er werd gemeld dat er een man door het lint ging
en andere personen met een groot mes aan het
bedreigen was.
Er werd door een persoon gemeld dat hij net was
bedreigt door een man. Deze had hierbij een mes
gebruikt.

Wapen bezit
16

05 oktober 2019
Statenplaats

17

10 oktober 2019
Steegoversloot
20 oktober 2019
Lange Geldersekade
08 november 2019
Johan de Wittstraat

18
19

20
21
22

15 november 2019
Burg de Raadtsingel
03 december 2019
Steegoversloot
8 december 2019
Stationsplein

23

21 december 2019
Lange Geldersekade

24

4 januari 2020
Stationsplein

Er werd gemeld een minderjarige in een winkel een
mes op de grond had laten vallen. Later verklaarde
de minderjarige dat hij het mes bij zich had om
stoer te doen.
Er werd bij een persoon, die op zitting verscheen in
de rechtbank, een busje pepperspray aangetroffen.
Er werd bij een verkeerscontrole een busje
pepperspray aangetroffen in het voertuig.
Er werd een persoon aangehouden voor een
winkeldiefstal. In zijn binnenzak werd een
broodmes aangetroffen. De persoon verklaarde
altijd een mes bij zich te hebben om zich te
verdedigen.
Er werd er een persoon aangehouden en in zijn zak
werd een mes aangetroffen.
Er werd bij een persoon in de rechtbank een bijl
aangetroffen
Er werd bij een persoon, die zonder vervoersbewijs
reisde, een keukenmes in zijn tas aangetroffen. Hij
verklaarde deze bij zich te hebben om zich te
kunnen beschermen.
Er werd gemeld dat er een vechtpartij was op
straat. Men zag dat een persoon een sleutelbos op
zo’n manier tussen zijn knokkels heeft gehouden
als zijnde een boksbeugel
Er werd bij een persoon scheermesjes op het
lichaam aangetroffen.

25
26

16 januari 2020
Hofstraat
17 januari 2020
Korte Breestraat

27

19 januari 2020
Voorstraat

28

29 januari 2020
Stooplaan
3 februari 2020
Steegoversloot
3 februari 2020
Dubbeldamseweg Noord
18 februari 2020
Cornelis de Witstraat
21 februari 2020
Achterom
22 februari 2020
Singel

29
30
31
32
33

34
35

36

07 april 2020
Stationsplein
30 april 2020
Voorstraat

30 april 2020
Museumstraat

Er werd gemeld dat er bij een leerling een mes was
aangetroffen.
Er werd gemeld dat er twee personen achter elkaar
aanrenden, waarvan één mogelijk een mes in zijn
hand had.
Er werd naar aanleiding van een bedreiging in een
woning een mes, een balletjespistool en een
wapenstok aangetroffen.
Er werd in een personenauto een tweetal messen
en drugs aangetroffen.
Er werd bij een persoon in de rechtbank een busje
pepperspray aangetroffen.
Er werd in een woning een onklaar gemaakte
Joegoslavische kloon van een ak47 aangetroffen.
Er werd melding gedaan dat een persoon met een
mes op straat zou lopen.
Er werd bij een minderjarige een groot keukenmes
aangetroffen die hij in zijn jas had zitten.
Er werd door persoon een vuurwapen en munitie
aangetroffen in een kastje van haar woning.
Vermoedelijk was het wapen en munitie van haar
ex-partner.
Er werd bij een persoon scheermesjes op haar
lichaam aangetroffen.
Er werd door een internetteam van de politie gezien
dat een persoon die op de Voorstraat woont
luchtdrukpistolen en luchtdrukgeweren werden
aangeboden.
Er werd naar aanleiding van een onderzoek in een
woning munitie aangetroffen.

Bijlage aanvraag preventief fouilleren Dordrecht
Overzicht ernstige (gewelds)incidenten met wapens wijk Oud Krispijn.
Periode: oktober 2019 t/m april 2020
Diefstal met geweld
01

25 april 2020
Mauveplein

Er werd door 6 personen een beroving gepleegd.
Hierbij werd een vuurwapen gebruikt. Het
slachtoffer werd beroofd van zijn bromfiets en een
tasje van het merk Louis Vuitton.

Bedreiging
02

3 januari 2020
Van Blanckenburgstraat

03

21 oktober 2019
Theophile de Bockstraat

04

15 maart 2020
Breitnerstraat

05

17 april 2020
Viottakade

Er werd gemeld dat een persoon onder bedreiging
van een mes seksuele handelingen moest
verrichten. Ook werden Snapchat foto’s gestuurd
met daarop een persoon met een vuurwapen.
Er werd een persoon aangehouden naar aanleiding
van een bedreiging. Deze persoon had een mes in
een foedraal aan zijn riem hangen.
Naar aanleiding van een conflict tussen twee
kinderen ging meldster vragen wat er gebeurd was.
Hierop werd meldster bedreigd met een mes door
de moeder van het kind.
Er werd een persoon bedreigt door een aantal
jongeren uit de wijk. Deze jongeren waren in bezit
van hamers.

(Poging) doodslag/moord (zware) mishandeling
06

3 maart 2020
Tesselschadestraat

07

27 maart 2020
Handelskade

Er werd een inbreker overlopen. Een getuige heeft
de inbreker mogelijk in zijn bovenarm gestoken met
een mes.
Er werd er melding gemaakt dat er een ruzie
gaande was. Ter plaatse bleek dat er een persoon
was mishandeld en dat de banden van het voertuig
lek waren gestoken met een mes. In de auto van de
verdachte werd een Stanleymes aangetroffen.

Wapen bezit
08

1 oktober 2019
Mauveplein

09

3 oktober 2019
LN der Verenigde Naties

10

25 oktober 2019
Patersweg

Er werd een groepje minderjarige aangetroffen in
een speeltuintje. Bij nader onderzoek werd een
mes op de grond aangetroffen.
Er werd een onderzoek ingesteld in een auto. In dit
voertuig werd een busje pepperspray en een mes
aangetroffen.
Er werd door een persoon gemeld dat hij zich zelf
iets aan wilde doen. Toen de politie bij hem aan de

11

25 oktober 2019
P.A. de Genestetstraat

12

15 november 2019
LN der Verenigde Naties
18 november 2019
Van Blanckenburgstraat

13

14

11 december 2019
Krispijnseweg

15

15 december 2019
Johannes Bosboomstraat

16

24 december 2019
Patersweg

17

3 januari 2020
Zuidendijk

18

4 januari 2020
Zuidendijk

19

17 januari 2020
Patersweg

20

28 januari 2020
Amperestraat

21

8 februari 2020
Willem Marisstraat

22

13 februari 2020
Krispijnseweg

23

22 februari 2020
Coornhertstraat

deur kwam had de persoon een groot keukenmes
in zijn achterzak zitten.
Er werd door een groep van ongeveer vijftien
jongeren een drillrap videoclip opgenomen op de
openbare weg. Na de beelden bekeken te hebben
bleek dat de jongeren messen bij zich hadden en
bivakmutsen droegen.
Er werd bij een voertuigcontrole in het voertuig een
mes en een honkbalknuppel aangetroffen.
Er werd een melding gedaan van overlast jeugd.
Eén van de jeugdige had een tweetal messen bij
zich.
Er werd bij de politie gemeld dat melder zijn buren
op overlast had aangesproken. Hij werd vervolgens
opgewacht door een persoon met vleesmes en een
stok.
Er werden drie minderjarige aangehouden voor
heling. Twee van deze jongeren hadden een
mes/vlindermes bijzig.
Er werd gemeld dat een persoon ruzie had met zijn
bovenburen. Ter plaats kwam de persoon, waar de
ruzie mee was, naar buiten en had hij een mes aan
de achterzijde, in zijn broeksband zitten.
Er werd gemeld Melding dat opeen persoon zou
staan met een wapen. In de woning werd een
boksbeugel en een luchtdrukwapen aangetroffen.
Er werd gemeld dat een vader en zoon ruzie
hadden. Ter plaatse zag de politie dat er op de
bank een hamer en een keukenmes lag.
Er werd gemeld dat een persoon een vernieling had
gepleegd en een busje pepperspray bij zich zou
hebben. Bij de verdachte werd een leeg busje
oefenpepperspray aangetroffen.
Er werd in een opslagbox, welke gehuurd werd
door een bewoner uit de binnenstad, een alarm
pistool en munitie aangetroffen.
Er werd op YouTube een drillrap gezien met
jongeren uit Oud Krispijn. Hierbij had een persoon
een op een vuurwapen gelijkend voorwerp getoond.
Tevens waren er messen zichtbaar. In een woning
bij een minderjarige, werd het vuurwapen niet
aangetroffen wel een kapmes met een lengte van
45 centimeter.
Werd op YouTube een drillrap gezien met jongeren
uit Oud Krispijn. Hierbij had een persoon een op
een vuurwapen gelijkend voorwerp getoond.
Tevens was er een keukenmes zichtbaar. In de
woning bij een minderjarige, werden vier messen
aangetroffen. Moeder gaf aan dat de jongen altijd
met een mes op zak naar buiten ging.
Er werd bij een verkeerscontrole een busje
pepperspray aangetroffen in het voertuig.

24

1 maart 2020
Verhulstraat

25

13 maart 2020
Patersweg
19 maart 2020
Patersweg
30 maart 2020
Laan der Verenigde Naties

26
27

Er werd gemeld dat er drie minderjarige jongens
met messen zouden lopen. Na controle bleek dat
alle drie de minderjarige jongens afzonderlijk een
vleesmes met een lengte van 30 centimeter in hun
broeksband hadden.
Er werd bij een persoon, die zich zelf iets aan wilde
doen, een mes op tafel aangetroffen.
Er werd bij een leerling op school in zijn tas een
aardappelschilmesje aangetroffen.
Er werd bij een verkeerscontrole in een auto tussen
de middenconsole een bijl aangetroffen. In het vak
van de portier werd een mes aangetroffen.

Bijlage aanvraag preventief fouilleren Dordrecht
Overzicht ernstige (gewelds)incidenten met wapens Wijk Reeland
Periode: oktober 2019 t/m april 2020
Straatroven
01

31 oktober 2019
Baden-Powellaan

Er werd gemeld dat een persoon beroofd was van zijn
jas en schoenen onder bedreiging van een mes en
een koevoet.

Bedreiging
02

27 maart 2020
Paul Krugerstraat

Er werd melding gemaakt dat er personen aan zijn
deur stond te bonzen. Eén van deze personen had
een Kalasjnikov in zijn handen.

(Poging) doodslag/moord (zware) mishandeling
03

15 maart 2020
Transvaalstraat

Er werd een inbreker overlopen en deze stak de
bewoner meermalen. De bewoner is met spoed
overgebracht naar het ziekenhuis.

Wapen bezit
04

3 oktober 2019
Leerparkpromenade

05

10 oktober 2019
Leerparkpromenade

06

19 oktober 2019
Pluvierstraat

07

9 november 2019
Transvaalstraat
25 november 2019
Leerparkpromenade

08

09

30 december 2019
Bankastraat

10

6 januari 2020
Vogelplein
24 januari 2020
Noordendijk

11

Er werd gemeld dat er op een school een
vechtpartij was. Eén van de betrokkene was in het
bezit van een stroomstootwapen.
Er werd door de beveiliging gemeld dat er twee
scholieren ruzie hadden. Eén van deze scholieren
was in het bezit van mes.
Er werd naar aanleiding van een schietincident een
woning doorzocht. Hierbij werd een vuurwapen
aangetroffen.
Er werd bij een aangehouden verdachte een
vouwmes aangetroffen.
Er werd gemeld dat iemand een video had
toegestuurd gekregen van een persoon met een
vuurwapen op een school. Na aanhouding, van een
minderjarige, bleek het te gaan om een alarm
pistool.
Er werd door een begeleider gemeld dat zij
geluiden had gehoord alsof er een trekker werd
overgehaald. Door de politie werd, bij een
minderjarige, een alarmpistool aangetroffen
Er werd bij een voertuigcontrole een mes
aangetroffen
Er werd bij een minderjarige jongen een hakmes
aangetroffen in zijn tas.

12
13

14
15

29 januari 2020
Oudelandstraat
4 februari 2020
Standhasenstraat
9 februari 2020
Oranjelaan
16 april 2020
Bankastraat

Er werd bij een woning ontruiming een balletjes
pistool aangetroffen.
Er werd bij een verkeerscontrole een tweetal
messen en een tweetal honkbalknuppels
aangetroffen.
Er werd bij een verkeerscontrole een boksbeugel
aangetroffen in de buddy van een scooter.
Er werd er op straat een mes aangetroffen. Deze
lag in de goot.

Bijlage aanvraag preventief fouilleren Dordrecht
Overzicht ernstige (gewelds)incidenten met wapens wijk Crabbehof.
Periode: oktober 2019 t/m april 2020
Overvallen
01

4 oktober 2019
Van Oldenbarneveltplein

Er werd gemeld dat er een overval had plaats
gevonden bij een supermarkt. De verdachte had
een pistool gericht op de caissière. De caissière
rende daarop weg en de verdachte ook.

Diefstal met geweld
02

2 november 2019
Abraham Kuyperweg

Er werd een persoon onder bedreiging van een
mes beroofd van zijn iPhone en oortjes. Na
onderzoek werd, kort daarop, een verdachte
aangehouden. Deze verdachte had nog twee
nepvuurwapens bij zich.

(Poging) doodslag/moord (zware) mishandeling
03

7 oktober 2019
Tak van Poortvlietstraat

04

26 januari 2020
Nolensweg

05

15 maart 2020
Van Oldenbarneveltplein

06

26 april 2020
Spirea

Er werd gemeld dat er een persoon in de kelderbox
was aangevallen met een hakbijl. Het slachtoffer
had hoofd- en nekletsel en werd direct vervoerd
naar het ziekenhuis. De verdachte werd kort daarop
aangehouden.
Er werd gemeld dat een persoon ruzie had
gekregen met een vriend. Er was eerst bij de
melder een nekklem aangelegd. Toen hij los kwam
werd hij bedreigd door de vriend met twee grote
messen.
Er vond een schietincident plaats waarbij op twee
personen is geschoten. Er waren zeven of acht
schoten gehoord. Eén van de persoon is vijf keer
geraakt en is met spoed geopereerd.
Er vond een schietincident plaats waarbij één
persoon in zijn bovenbeen werd geschoten.

Bedreiging
07
08

21 oktober 2019
Joop den Uylstraat
15 april 2020
Albardaplantsoen

09

19 april 2020
Thorbeckeweg

10

20 april 2020
De Savornin Lohmanweg

Er werd een persoon mishandeld en bedreigt met
een mes.
Er werd gemeld dat een Marktplaatsverkoop uit de
hand was gelopen. De kopende partij had een
bedreiging geuit en hierbij een mes gebruikt.
Er werd een persoon door drie personen bedreigt.
Eén van de bedreigers had onder zijn jas een op
een pistool gelijkend voorwerp zitten.
Er werd een vrouw achterna gezeten door een man
met een stok in zijn handen. Ook werden er
bedreiging geuit dat hij haar dood zou schieten.

Wapen bezit
11

17 oktober 2019
Colijnstraat

12

09 november 2019
Van Oldenbarneveltplein

13

10 december 2019
Thorbeckeweg

14

27 december 2019
Van Oldenbarneveltplein

15

31 december 2019
Van den Tempelstraat

16

31 januari 2020
Laan van Europa
3 februari 2020
Van Oldenbarneveltplein

17

18

26 februari 2020
Abraham Kuyperweg

19

30 april 2020
Talmaweg

Er werd bij de aanhouding van een minderjarige
verdachte ter zake heling werden een tweetal
messen aangetroffen.
Er werd gemeld dat er twee personen aan het
vechten waren waarbij één persoon een mes zou
hebben. De vechtende personen zijn niet meer
aangetroffen.
Er werd gemeld dat er een persoon op straat zou
lopen met een groot vleesmes. De persoon werd
aangetroffen en in zijn binnenzak werd een hakmes
gevonden.
Er werd gemeld dat er twee personen voor een
winkel zouden staan waarvan er één een
vuurwapen in zijn hand zou hebben. Door de politie
werden er drie personen aangehouden. Hierbij
werd geen vuurwapen aangetroffen.
Er werd bij een gerichte verkeerscontrole een
voertuig gecontroleerd. Eén van de inzittende ging
er direct vandoor. Bij de bestuurder werd een
doorgeladen vuurwapen aangetroffen.
Er werd bij een verkeerscontrole een klapmes
aangetroffen.
Er werd gemeld dat er een ruzie gaande was
tussen een drietal personen. Bij één van de
personen werd een kleine schroevendraaier in zijn
kleding aangetroffen.
Er werd gemeld dat er een persoon met een mes
stond te zwaaien. De persoon werd ter beoordeling
overgebracht.
Er werd gemeld dat een buurtbewoner een mes
had aangetroffen in het parkje.

Bijlage aanvraag preventief fouilleren Dordrecht
Overzicht ernstige (gewelds)incidenten met wapens in de wijk Stadspolders
Periode: oktober 2019 t/m april 2020
Straatroven
01

07 februari 2020
Randweg

Er werd persoon onder bedreiging van een mes door
twee mannen berooft van zijn telefoon.

(Poging) doodslag/moord (zware) mishandeling
02

16 november 2019
Pearl Buck-erf

Er werd gemeld dat de schoonzoon zijn
schoonvader had neergestoken met een
keukenmes. Het slachtoffer kwam te overlijden.

Bedreiging
03
04

02 december 2019
Groenezoom
11 januari 2020
Merbau

Er werd gemeld dat er een persoon had gedreigd
met een mes naar school zou komen.
Er werd woordelijk gedreigd dat minderjarige een
mes tussen haar ribben zou krijgen naar aanleiding
van een conflict

Wapen bezit
05

08 oktober 2019
Mina Kruzeman-erf

06

19 oktober 2019
Rudyard Kipling-erf

07

21 oktober 2019
Boris Pasternak-erf

08

16 december 2019
Chico Mendesring
26 december 2019
Dudokplein

09

10
11

11 januari 2020
Suze Groeneweg-Erf
17 maart 2020
Groenezoom

Er werd gemeld dat er een conflict was aan de
voordeur. De bewoner was met een mes uit de
keuken naar de voordeur gelopen. Door het
slachtoffer werd het mes uit de hand getrokken
waarbij hij een wond opliep aan zijn hand.
Er werd aangifte gedaan van mishandeling.
Aangever was op de skatebaan door een persoon
mishandeld. Hierbij was een groot mes gebruikt
zijn.
Er werd aangifte gedaan van
mishandeling/openlijke geweld. Hierbij werd
aangever geschopt en geslagen door meerdere
personen waarbij één van de personen een zakmes
in zijn hand had.
Er werd bij een kamercontrole van een cliënt een
boksbeugel en een klapmes aangetroffen.
Er werden twee minderjarige jongens gecontroleerd
hierbij werd allebei een machete van 33,5
centimeter aangetroffen.
Er werd bij een minderjarige jongen een verborgen
mes, als creditcard aangetroffen.
Er werd melding gemaakt dat er op de rijbaan een
mes met een lemmet van 30 centimeter zou liggen.
Mes werd niet aangetroffen.

12

20 maart 2020
Visserstuin

13

23 maart 2020
Jean-Paul Sartre-Erf
30 maart 2020
Amazone
30 maart 2020
Chico Mensring

14
15

16
17
18

31 maart 2020
Jean-Paul Sartre-Erf
20 april 2020
Maaskant-Erf
21 april 2020
Station Stadspolders

Er werd melding gemaakt dat er twee personen op
het parkeerterrein stonden. Eén van hen zou een
vuurwapen in zijn handen houden. Ter plaatse
bleek het om een nepvuurwapen te gaan. Ook
waren ze in het bezit van een mes.
Er werd bij een persoon mesjes op haar lichaam
aangetroffen.
Er werd bij een verkeerscontrole onder de
bijrijdersstoel een stroomstootwapen aangetroffen.
Er werd gemeld dat er personen met een zaklamp
onder auto’s aan het schijnen waren. Werden twee
personen aangetroffen en onder een voertuig een
vuurwapen aangetroffen.
Er werd bij een persoon een scheermes op haar
lichaam aangetroffen.
Er werd door de begeleiders gemeld dat er bij een
cliënt een kapmes was aangetroffen.
Er werd bij een persoon scheermesjes op haar
lichaam aangetroffen.

Bijlage aanvraag preventief fouilleren Dordrecht
Overzicht ernstige (gewelds)incidenten met wapens wijk Sterrenburg.
Periode: oktober 2019 t/m april 2020
Straatroven
01

19 december 2019
Galilielaan

02

19 december 2019
P.A. de Kokplein

Er werd getracht om een persoon van zijn fiets te
beroven. Er kwam een persoon de bosjes uit gelopen.
Hij had een masker op en hield een lang mes in zijn
handen. De overvaller riep iets naar het slachtoffer,
maar dat hoorde hij niet doordat hij oordopjes in had.
Het slachtoffer heeft zich verdedigd door tegen de
knie van de overvallen te schoppen. Hierna kon hij
weg rennen.
Er werd bij het winkelcentrum getracht om het
slachtoffer van zijn scooter en kleding te beroven. De
overvaller had een groot mes in zijn broeksband. Er
was nog een persoon bij de overvaller en die had
gezegd dat hij normaal moest doen en dat het
slachtoffer weg moest lopen, wat hij ook heeft
gedaan.

Overvallen
03

06 december 2019
Jupiterlaan

Er werd een woningoverval gepleegd waarbij de
daders met een vleesmes hebben gedreigd.

04

10 februari 2020
P.A. de Kokplein

Er werd er een overval gepleegd bij een chinees
restaurant. Eén van de daders hield bij de overval
een mes 30 centimeter in zijn handen.

(Poging) doodslag/moord (zware) mishandeling
05

18 oktober 2019
Zuilenburg

Er werd op zaterdag 19 oktober door een getuige
gemeld op het bureau van politie dat er op
vrijdagavond 18 oktober een schietincident had
plaats gehad op de Zuilenburg. Hierbij was
slachtoffer in zijn bil en buik geschoten door drie
personen die uit een voertuig waren gestapt. Eén
persoon had een machete en de andere persoon
had een vuurwapen in hun handen. Met het
vuurwapen zou drie maal geschoten zijn.

06

2 november 2019
P.A. de Kokplein
19 april 2020
De Sitterstraat

Er werd in een supermarkt een persoon met een
mes in zijn bovenbeen gestoken.
Er werd door een slachtoffer op het bureau van
politie gemeld dat hij zojuist drie keer was
gestoken. Er waren een drietal scheuren in de trui
van het slachtoffer te zien.

07

08

22 april 2020
Grafelijkheidsweg

Er werd door de begeleiding gemeld dat er een
cliënt met een mes naar buiten was gelopen. De
begeleiding heeft het mes afgepakt.

Bedreiging
09

05 november 2019
Herschelstraat

Er werd aangifte gedaan van diefstal met geweld
door bedreiging met een mes. Er werd een auto
meegenomen.

10

15 februari 2020
Brittenburg

Er werd aangifte gedaan van bedreiging met een
kruisboog. Na onderzoek werd er in de woning op
de Brittenburg de kruisboog aangetroffen.

Wapen bezit
11

12 oktober 2019
Octant

12

22 oktober 2019
Octant

13

27 oktober 2019
Minnaertweg

14

18 november 2019
Grafelijkheidsweg
27 november 2019
Brittenburg

15

16

30 november 2019
Stierstraat

17

30 november 2019
Remmerstein

18

09 december 2019
Wega

Er werd gemeld dat een man met een mes zou
staan en dat hij zich zelf iets aan zou doen. De
melder was zwaar onder invloed van
alcoholhoudende drank.
Er werd gemeld dat er op straat een vechtpartij was
tussen een man en een vrouw waarbij één van de
partijen een mes bij zich had. De vrouw had letsel
aan haar hoofd welke werd nagekeken door
ambulance personeel.
Er werd door het slachtoffer gemeld dat hij van een
feestje kwam en werd lastig gevallen door een
groepje jeugd. De jongeren hebben het slachtoffer
achtervolgt tot aan zijn woning Eén van de jongeren
had een mes bij zich. Toen het slachtoffer 112
belde gingen renden ze hard weg.
Er werd gemeld dat een persoon met mes zich zelf
iets aan zou willen doen. Het mes werd afgepakt.
Er werd gemeld dat de ouders door hun zoon met
een mes werden bedreigd. Mes was afgepakt.
Zoon is overgedragen aan de hulpverlening. .
Er werd gemeld dat er een meisje op de galerij
stond. Toen de politie ter plaatse kwam liep zij
naar de keuken en pakte een groot keukenmes.
Hierop heeft de politie het vuurwapen ter hand
genomen waarna het meisje het mes liet vallen.
Er werd gemeld dat een man en vrouw ruzie
hadden. De vrouw had een mes gepakt om zich te
beschermen. Ze heeft zich zelf met het mes in haar
vinger gesneden.
Er werd gemeld dat er een verwarde persoon met
een stalenpijp in de woning aanwezig zou zijn. Ter
plaatse werd gezegd dat de persoon ook een mes

19

11 december 2019
Randweg

20

17 december 2019
Arkelstein

21

27 december 2019
Assumburg

22

31 december 2019
Eddingtonweg

23

12 januari 2020
Grafelijkheidsweg

24

22 januari 2020
Grafelijkheidsweg

25

02 februari 2020
Brittenburg

26

07 maart 2020
Octant

27

07 maart 2020
Schuilenburg

28

12 maart 2020
Kapteynweg

29

09 april 2020
Kometenlaan
15 april 2020
Smitsweg

30

bij zich zou hebben. De persoon werd
aangehouden voor vernieling en bedreiging.
Er werd op het bureau door drie minderjarige
personen gemeld dat ze op de Randweg takken
van het fietspad haalden toen er een oudere man
bij hen stopte en boos werd. De man heeft daarop
met een mes een band lek gestoken van één van
de fietsen van de jongens.
Er werd melding gemaakt dat 2 personen ruzie
zouden hebben. In de woning werd een mes en
een boksbeugel aangetroffen.
Er werd gemeld dat medewerkers van handhaving
tijdens hun werk werden bedreigd door een man
met een machete. De verdachte werd
aangehouden
Er werd gemeld dat er een persoon bedreigd werd
in een woning. Door de politie werd de persoon,
welke onder invloed was, uit de woning gezet. Bij
de persoon werd een vleesmes in zijn binnenzak
aangetroffen.
Er werd door de begeleiding gemeld dat een cliënt
aan het doordraaien was. De cliënt zou ook in het
bezit van heen mes. Bleek te gaan om een klein
scheermesje.
Er werd gemeld door de begeleiding dat een cliënt
in het bezit was van een mes en zichzelf iets wilde
aandoen. Voordat de politie er was had zij het mes
reeds weggegooid.
Er werd gemeld dat er een verward persoon met
een groot mes door de wijk zou lopen. Door een
omstander werd het mes weggelegd.
Er werd door de politie een persoon uit een woning
gehaald waar hij niet mocht verblijven. In de
binnenzak van de jas van de persoon werd een
vleesmes aangetroffen
Er werd door een persoon afstand gedaan van een
klapmes en een siermes. Deze had hij in het
verleden in Spanje gekocht.
Er werd in samenwerking met de school een
kluisjescontrole uitgevoerd.
Bij de controle werd alleen een normaal
bestekmes/smeermes in een kluisje aangetroffen
die kennelijk hiervoor werd gebruikt.
Er werd bij een voertuigcontrole tussen de
middenconsole en stoel een mes aangetroffen.
Er werd een door een persoon twee lege 9 mm
hulzen van een vuurwapen aangetroffen.

