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OVERZICHT MELDINGEN 2011-2020 

 
 

 
RESULTATEN* 

Aanhoudingen 133 
In beslag genomen: 
Hennepplanten Geen terugkoppeling ontvangen 
Vuurwapens 20 
Slag- en steekwapens 30 

*De resultaten zijn gebaseerd op de terugkoppeling door de politie in het afgelopen jaar.  
 

UITGELICHTE ZAAK IN DEZE EENHEID 

FIOD doet aanhoudingen voor faillissementsfraude, witwassen en oplichting 
De FIOD heeft begin juni twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op 
verdenking van faillissementsfraude, witwassen en oplichting. Het onderzoek werd gestart dankzij een 
melding via Meld Misdaad Anoniem.  
 
Meer over deze zaak en andere opgeloste zaken op de volgende pagina. 
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2020 1.301 (+52%) 
2019 854  
2018 774  
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2016 927 

MELDINGEN TOP 5 (CATEGORIEËN) 

1. Harddrugs 342 +30% 
2. Softdrugs 255 +58% 
3. Geweldsdelicten 142 +29% 
4. Financieel-economische delicten 89 +24% 
5. Zeden 68 +89% 
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MELDINGEN PER 10.000 INWONERS 

Limburg 21,0 
Zeeland-West-Brabant 17,7 
Landelijk 14,8 
Rotterdam 14,5 
Noord-Nederland 13,8 
Oost-Brabant 13,4 
Oost-Nederland 13,2 
Amsterdam 12,2 
Noord-Holland 12,0 
Den Haag 11,9 
Midden-Nederland 11,1 

 
OPGELOSTE ZAKEN UIT DE MEDIA 

Overvaller elektronicawinkel veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf 
De rechtbank van Amsterdam heeft begin januari een 23-jarige verdachte van een overval op een 
elektronicawinkel in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan tien 
voorwaardelijk. Daarnaast krijgt de man een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 240 uur. 
Bij de overval werden twee medewerkers bedreigd met pepperspray. Naast het geld uit de kassa moesten 
zij ook hun persoonlijke spullen moeten inleveren. Videobeelden van de overval gingen middels 
opsporingsprogramma’s online. Mede dankzij een M.-tip kwam de man in beeld. 
 
45 maanden celstraf voor 22 kilo cocaïne en witwassen 
De rechtbank Amsterdam heeft op 24 maart een 27-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
45 maanden voor het bezitten van 22 kilo cocaïne, het witwassen van grote sommen geld en drugshandel. 
 
Mede dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem trof de politie de verdachte tijdens een 
huiszoeking aan in een woning in Amsterdam. Daar vonden agenten 22 pakketten van één kilo cocaïne, 
ongeveer 150.000 euro cash en een Rolex t.w.v. 35.000 euro in de woning.  
 
FIOD doet aanhoudingen voor faillissementsfraude, witwassen en oplichting 
De FIOD heeft begin juni twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op 
verdenking van faillissementsfraude, witwassen en oplichting. Het onderzoek werd gestart dankzij een 
melding via Meld Misdaad Anoniem.  
 
Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. 
Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, 
designer kleding en tassen. 
 
De verkoop van obligaties aan particuliere beleggers, waarvan rendementen slechts gedeeltelijk of niet 
werden uitbetaald, was onderdeel van het onderzoek. Tevens hadden curatoren melding gemaakt van het 
vermoeden dat verdachten faillissementsfraude pleegden door geen administratie te voeren en te bewaren 
en goederen te onttrekken aan de boedel vóór het faillissement. 
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Uit onderzoek van de FIOD blijkt het vermoeden dat geld verkregen met faillissementsfraude en oplichting 
is witgewassen. De verdachten hebben verschillende bedrijven op hun naam en op de vele 
bankrekeningen van deze bedrijven en de verdachten worden grote bedragen heen en weer geboekt. 
 
Aanhoudingen voor witwassen en grootschalige handel in ketamine 
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de FIOD begin september vier verdachten aangehouden 
op verdenking van witwassen en illegale handel in ketamine. Er werd beslag gelegd op miljoenen euro’s, 
onroerend goed en meerdere bankrekeningen. Ook werd er 185 kilo ketamine aangetroffen. 
 
Tijdens de actie waren ruim 150 mensen van de FIOD, Douane en politie betrokken. Er vonden 
doorzoekingen plaats op zeven locaties in Amsterdam, Almere, Soest, Weesp en Vinkeveen in zowel 
woningen, bedrijfspanden als opslagloodsen. Hierbij werden administratie, encrypted telefoons, luxe 
goederen (tassen, horloges), luxe voertuigen (waaronder een Porsche Macan, een Jeep en een BMW) en 
80.000 euro contant geld in beslag genomen. Tevens werd voor miljoenen euro’s beslag gelegd op 
onroerend goed en bankrekeningen. 
 
In de woning van de vader van een van de verdachten werd 185 kilo ketamine aangetroffen. Deze 
hoeveelheid heeft een straatwaarde van ruim 4,5 miljoen euro. Ketamine is een pijnbestrijder en 
narcosemiddel. Het valt onder de Geneesmiddelenwet en zonder vergunning of doktersrecept, is het 
produceren, verhandelen of in bezit hebben van ketamine strafbaar. Ketamine is een populaire partydrug. 
 
Ondergronds bankieren 
Het vermoeden is dat een van de twee hoofdverdachten gebruik maakte van een systeem van 
ondergronds bankieren bij het witwassen van de illegaal verdiende gelden. Het onderzoek toont 
vermoedelijke financiële linken naar Spanje, Dubai en Hong Kong. In dat kader vonden er een aantal 
dagen later nog twee doorzoekingen plaats in Nieuw-Vennep en Nieuwe Wetering. Hierbij werd nog een 
vijfde aanhouding verricht en werden twee vuurwapens, 220.000 euro contant geld en een 
gebruikershoeveelheid ketamine in beslag genomen. 
 
Zeven maanden celstraf voor cocaïnehandel Amsterdam 
De rechtbank van Amsterdam heeft een 53-jarige man veroordeeld tot zeven maanden celstraf vanwege 
cocaïnehandel in Amsterdam. De politie kwam de man op het spoor dankzij een melding via Meld Misdaad 
Anoniem. Op 9 juni trof de politie een grote hoeveelheid harddrugs aan in zowel de garagebox als de 
woning van de man. Uit telefoonberichten bleek dat hij veel handelde in de regio van Amsterdam en 
Diemen. Naast zijn celstraf dient de man zich regelmatig te laten testen bij de reclassering en te laten 
behandelen bij een instelling voor forensische psychiatrie. 
 
Hennepkwekerij in kruipruimte ontdekt in woning Bijlmer 
Begin november heeft de politie een hennepkwekerij ontdekt in een kruipruimte van een woning in de 
Amsterdamse Bijlmer. Na een tip via Meld Misdaad Anoniem gingen agenten en mensen van 
netbeheerder Liander een kijkje nemen bij de woning. De hennepkwekerij is ontmanteld en de 
hennepplanten zijn vernietigd. Eén persoon is aangehouden. 
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Hennepkwekerij Bijlmermeer aangetroffen na M.-tip 
De politie heeft op 19 november een hennepkwekerij aangetroffen in de Amsterdamse wijk Bijlmer. Dankzij 
een tip via Meld Misdaad kwamen de agenten de locatie op het spoor. Eenmaal binnengetreden troffen 
agenten een inwerking zijnde hennepplantage én droogruimte aan. Alles is geruimd en de hennepplanten 
worden vernietigd. 
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Meld Misdaad Anoniem | Jaarcijfers 2020 
Eenheid Den Haag 
4 maart 2021 

 

OVERZICHT MELDINGEN 2011-2020 

 
 

MELDINGEN TOP 5 (CATEGORIEËN) 

1. Softdrugs 659 +65% 
2. Harddrugs 637 +59% 
3. Geweldsdelicten 271 +61% 
4. Financieel-economische delicten 138 +16% 
5. Diefstal/verduistering 131 +66% 

 
RESULTATEN* 

Aanhoudingen 338 
In beslag genomen: 
Geld 224.538 euro 
Hennepplanten 11.893 
Vuurwapens 28 
Slag- en steekwapens  43 

*De resultaten zijn gebaseerd op de terugkoppeling door de politie in het afgelopen jaar.  
 

UITGELICHTE ZAAK IN DEZE EENHEID 
Tot 8 jaar celstraf geëist tegen leden Albanese drugsbende Den Haag 
In juni 2018 ging een wijkagent een kijkje nemen bij de woning aan de Frederikstraat in Den Haag. 
Midden in Den Haag exploiteerde een Albanese bende twee cocaïnelabs; één aan de Frederikstraat en 
één aan de Laan van Meerdervoort. De politie trof 12 kilo cocaïne, 4.5 liter hennepolie en 200.000 euro 
aan contanten aan. 
 
Meer over deze zaak en andere opgeloste zaken op de volgende pagina. 
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MELDINGEN PER 10.000 INWONERS 

Limburg 21,0 
Zeeland-West-Brabant 17,7 
Landelijk 14,8 
Rotterdam 14,5 
Noord-Nederland 13,8 
Oost-Brabant 13,4 
Oost-Nederland 13,2 
Amsterdam 12,2 
Noord-Holland 12,0 
Den Haag 11,9 
Midden-Nederland 11,1 

 
OPGELOSTE ZAKEN UIT DE MEDIA 

Tot 8 jaar celstraf geëist tegen leden Albanese drugsbende Den Haag 
In juni 2018 ging een wijkagent een kijkje nemen bij de woning aan de Frederikstraat in Den Haag. Midden 
in Den Haag exploiteerde een Albanese bende twee cocaïnelabs; één aan de Frederikstraat en één aan 
de Laan van Meerdervoort. De politie trof 12 kilo cocaïne, 4.5 liter hennepolie en 200.000 euro aan 
contanten aan. Mede dankzij een M.-tip kon de politie in deze zaak twee Albanezen aanhouden. In totaal 
werden zes personen aangehouden. Zij hoorden gevangenisstraffen, variërend tussen de twee maanden 
tot jaar acht, tegen zich eisen. 
 
Illegale gokhuizen in Schilderswijk opgerold mede dankzij M.tips 
Begin februari heeft de politie in Den Haag tijdens een actie meerdere illegale gokhuizen ontdekt dankzij 
tips via Meld Misdaad Anoniem. De tips leidde eind 2019 tot een politieonderzoek. In totaal werden acht 
panden bezocht, op zes plekken werd illegaal gegokt. Naast tienduizenden euro’s contant geld trof de 
politie kilo’s soft- en harddrugs aan. In totaal zijn tien mensen gearresteerd. 
 
Celstraffen voor drugshandel en witwassen 
De rechtbank Den Haag heeft een 51-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden en 
een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 11 maanden vanwege het bezitten en handelen van 
geneesmiddelen en harddrugs, wapenbezit en witwassen.  
  
Mede dankzij meerdere M.-tips en TCI-informatie kwam de man in beeld. Naar aanleiding van deze 
meldingen besloot de politie om in april 2019 twee woningen te doorzoeken. Daar trof zij onder andere 
8254 MDMA-tabletten, 19 liter amfetamine olie, cocaïne, een doorgeladen vuurwapen, grote 
hoeveelheden geneesmiddelen en contante bedragen aan. De man werd hierbij aangehouden.  
  
In mei 2019 trof de politie, bij een doorzoeking van een door de man gehuurde garagebox, ook nog eens 
43 kilo MDMA-poeder aan. 
 
Hennepkwekerij ontmanteld in Leiden 
De politie heeft in april een hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan de Isoldehof in Leiden. Agenten 
kwamen de hennepkwekerij op het spoor dankzij een anonieme tip. Een specialistisch bedrijf heeft de 
kwekerij ontruimd en vernietigd.  
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Politie ontmantelt hennepkwekerij Den Haag na M.-tip 
De politie ontmantelde op 24 april een hennepkwekerij in een woning op het Hendrinaland in de Haagse 
wijk Mariahoeve. Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem stelde de politie een onderzoek 
in en troffen ze ruim 200 hennepplanten aan. De aanwezige persoon in de woning is aanhouden. 
 
Aanhouding Den Haag voor heling gereedschap 
Door een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie een 40-jarige man in Den Haag op 11 mei 
aangehouden op verdenking van heling van gereedschap. Agenten troffen in de woning van de verdachte 
aan de Zwartsluisstraat niets aan, maar in zijn kelderbox lag veel elektrisch gereedschap en een 
buitenboordmotor opgeslagen. De politie denkt dat de spullen van diefstal afkomstig zijn en heeft ze in 
beslag genomen. 
 
Duizenden liters verdachte chemicaliën gevonden dankzij M.-tip 
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem trof de politie op 15 mei in een kas op een bedrijventerrein in 
Kwintsheul duizenden liters verdachte chemicaliën aan. Vermoedelijk zou dit worden gebruikt voor de 
productie van harddrugs. Daarnaast ontdekten agenten ook een hennepkwekerij in aanbouw in een 
verborgen ruimte op het terrein. Zowel de vaten met chemicaliën als de materialen voor de 
hennepkwekerij zijn in beslag genomen en worden vernietigd.  Een 37-jarige man is aangehouden. 
 
Haagse politie heeft negen verdachten aangehouden in onderzoek drugshandel 
Meerdere anonieme meldingen brachten de politie op het spoor van de verdachten. Eigen onderzoek 
bevestigde de inhoud van de meldingen, waardoor de officier van justitie begin juni toestemming verleende 
om twee hoofdverdachten aan de houden. In het gehele onderzoek zijn in totaal negen verdachten 
opgepakt.  
 
Bij de aanhouding van de eerste hoofdverdachte werd een waarschuwingsschot gelost, terwijl bij 
aanhouding van de tweede hoofdverdachte één kilo cocaïne werd aangetroffen. In de woning van deze 
man werd ook ruim een halve ton cash gevonden.  
 
In de loods aan de Zilverstraat vonden agenten bijna zes kilo vermoedelijke cocaïne en verschillende 
attributen die gebruikt worden voor het produceren, verwerken en bewerken van harddrugs. Daarop 
werden de vijf aanwezigen aangehouden en besloot de gemeente tot een sluiting van het pand. 
 
Vier weken celstraf voor Haagse drugsdealer 
De Rechtbank Den Haag heeft een 40-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 dagen 
vanwege drugsdealen. Een M.-tip bracht de politie op het spoor van de man. Zij deden een onderzoek 
naar de verdachte middels meerdere observaties. Hieruit bleek dat de man dealde vanuit zijn auto. Naar 
aanleiding van deze bevindingen besloot de politie de man op heterdaad aan te houden. Zowel in de auto 
als in de woning van de man zijn verdovende middelen aangetroffen. 
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Hennepkwekerij Zoetermeer ontmanteld na M.-tip 
Naar aanleiding van meldingen via Meld Misdaad Anoniem is de politie begin juli een onderzoek gestart 
naar een mogelijke hennepkwekerij/drogerij in een woning aan de Frederik van Eedenhoven in 
Zoetermeer. Bij de doorzoeking van de woning troffen agenten een hennepkwekerij/drogerij aan; de 
bewoner is aangehouden en de spullen zijn ontruimd.  
 
Anonieme tips leiden politie Zoetermeer naar hennepkwekerij 
De politie Zoetermeer trof op 22 juli een hennepkwekerij aan in een woning aan de Paul Scholtenrode. 
Naar aanleiding van meldingen van Meld Misdaad Anoniem nam de politie poolshoogte op de locatie. 
Daar trof zij een grote hoeveelheid hennepplanten aan. De goederen zijn in beslag genomen en 
vernietigd. 
 
Hennepkwekerij ontdekt in woning Scheveningen 
De politie heeft eind augustus een hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan de Renbaanstraat in 
Scheveningen. Agenten besloten poolshoogte te gaan nemen op de locatie, mede doordat zij een melding 
via Meld Misdaad Anoniem hadden ontvangen. In de ruimte troffen de agenten ruim 700 hennepplanten. 
Alles is in beslag genomen en vernietigd. 
 
Hennepkwekerij in Scheveningse kelderruimtes aangetroffen 
In de Alkmaarsestraat in Scheveningen heeft de politie op 19 oktober een hennepkwekerij aangetroffen 
dankzij een M.-tip. In totaal waren 540 hennepplanten over twee kelderruimtes verspreid. Vanwege het 
illegaal aftappen van stroom was er volgens Stedin en de aanwezige agenten sprake van direct 
brandgevaar. Bij een verkeerde handeling zou meteen brand uitbreken. De kwekerij is ontmanteld en de 
hennepplanten vernietigd. 
 
Hennepkwekerij ontmanteld in Zoetermeer dankzij M.-tip 
Op 10 november 2020 hebben wijkagenten in de Zoetermeerse wijk Buytenwegh een hennepkwekerij 
ontmanteld dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. De bewoners van de huurwoning hebben een brief 
van de woningcorporatie ontvangen. Via de rechter is een onmiddellijke ontruiming van de woning 
gevorderd. 
 
Vier kilo harddrugs in vriezer; OM eist tien maanden celstraf 
Mede naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem trof de politie eerder een grote hoeveelheid 
synthetische drugs aan in een woning aan de Schoolplaats in Driebruggen. In een vriezer vond de politie 
bijna vier kilo amfetamine. Het Openbaar Ministerie eist nu tien maanden celstraf voor de bewoonster. 



 
 
 

1 

Meld Misdaad Anoniem | Jaarcijfers 2020 
Eenheid Limburg 
4 maart 2021 

 

OVERZICHT MELDINGEN 2011-2020 

 
 

MELDINGEN TOP 5 (CATEGORIEËN) 

1. Softdrugs 1.265 +26% 
2. Harddrugs 741 +43% 
3.        Geweldsdelicten 139 +70% 
4. Financieel-economische delicten 106 +54% 
5. Diefstal/verduistering 83 +11% 

 
RESULTATEN* 

Aanhoudingen 173 
In beslag genomen: 
Hennepplanten 71.125 
Vuurwapens 69 
Slag- en steekwapens 20 

*De resultaten zijn gebaseerd op de terugkoppeling door de politie in het afgelopen jaar.  
 

UITGELICHTE ZAAK IN DEZE EENHEID 

Grote wapenvondst en 28 kilo heroïne in woning Kerkrade 
De politie arresteerde mede dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem een 28-jarige man na de vondst 
van 28 kilo heroïne en 12 vuurwapens in zijn woning aan de Anjelierstraat in Kerkrade. De straatwaarde 
van de heroïne wordt geschat op circa 600.000 euro. Alles is in beslag genomen en wordt vernietigd.   
 
Meer opgeloste zaken in deze eenheid op de volgende pagina. 
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Meld Misdaad Anoniem | Jaarcijfers 2020 
Eenheid Limburg 
4 maart 2021 

 
MELDINGEN PER 10.000 INWONERS 

Limburg 21,0 
Zeeland-West-Brabant 17,7 
Landelijk 14,8 
Rotterdam 14,5 
Noord-Nederland 13,8 
Oost-Brabant 13,4 
Oost-Nederland 13,2 
Amsterdam 12,2 
Noord-Holland 12,0 
Den Haag 11,9 
Midden-Nederland 11,1 

 
OPGELOSTE ZAKEN UIT DE MEDIA 

Hennepkwekerij Houthem ontruimd dankzij M.-tip 
De politie heeft eind januari een hennepkwekerij in Houthem ontmanteld naar aanleiding van een M.-tip. 
Bij binnenkomst trof zij 250 hennepplanten aan. De aanwezige bewoner is aangehouden. 
 
Politie treft 160 kilo grondstoffen harddrugs aan in woning Venlo 
In een woning aan de Gebroeders Daelstraat in Venlo trof de politie begin april 160 kilo grondstoffen voor 
de productie van harddrugs aan dankzij een M.-tip. De materialen zijn in beslag genomen en worden 
vernietigd. Beide bewoners zijn aangehouden.  
 
Politie ontruimt hennepkwekerij Maastricht na M.-tip 
Naar aanleiding van een anonieme melding ontmantelde de politie begin juni een hennepkwekerij in een 
woning aan het Brandenburgerplein in Maastricht. De agenten troffen ongeveer 900 hennepplanten en 
stekjes aan. Een specialistisch bedrijf heeft de kwekerij ontruimd.  
 
M.-tip leidt tot ontmanteling hennepkwekerij Kerkrade 
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie een hennepkwekerij in een woning aan de 
Groot-Nullandstraat in Kerkrade ontmanteld. Agenten troffen op zolder bijna 600 hennepplanten aan. De 
planten en de aanwezige apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Tijdens de inval op 4 juni 
waren een man en vrouw aanwezig in de woning. 
 
Hennepkwekerij ontmanteld in Eijsden na anonieme tip 
De politie ontmantelde eind juni een hennepkwekerij in een pand aan de Putstraat in Eijsden. 
Vervolgonderzoek bevestigde een tip via Meld Misdaad Anoniem. Hierop besloot de politie het pand te 
betreden. Daar troffen de agenten 580 hennepplanten aan. Alles is in beslag genomen en vernietigd. 
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Grote wapenvondst en 28 kilo heroïne in woning Kerkrade 
De politie arresteerde op 9 juli, mede dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem, een 28-jarige man na de 
vondst van 28 kilo heroïne en 12 vuurwapens in zijn woning aan de Anjelierstraat in Kerkrade. De 
straatwaarde van de heroïne wordt geschat op circa 600.000 euro. Alles is in beslag genomen en wordt 
vernietigd.   
 
Hennepkwekerij met 900 planten in Geleen ontruimd 
De politie heeft op 14 juli een hennepkwekerij ontmanteld in de wijk Lindenheuvel in Geleen mede dankzij 
een M.-melding. In totaal stonden 887 hennepplanten in de woning. Daarnaast troffen agenten een aantal 
flessen CO2 in de woning aan. 
 
M.-tips waardevol in witwasonderzoek Maastricht 
Naar aanleiding van M.-tips startte de politie Maastricht eind juli een uitvoerig onderzoek naar een woning 
aan de Antoon van Elenstraat. De politie besloot hierop de woning te doorzoeken met o.a. speurhonden 
en mensen van de Forensische opsporing. In de doorzoeking van de woning werden een auto, scooter, 
diverse kleding, accessoires en telefoons, diverse horloges en een geldbedrag van ruim 10.000 euro in 
beslag genomen. Vijf mannen zijn aangehouden op verdenking van witwassen. 
 
Hennepplanten in maïsveld Schin op Geul ontdekt 
De politie Heuvelland ontdekte in de zomer 100 hennepplanten in een maïsveld in Schin op Geul. Ze 
kwamen de hennep op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. De planten zijn ter plaatse 
vernietigd.  
 
Burgemeester Sittard-Geleen sluit woning vanwege hennepkwekerij 
Eind mei startte de politie met een onderzoek naar een woning in de gemeente Sittard-Geleen. Aanleiding 
was een M.-tip en een daaropvolgende positieve netmeting. Tijdens het onderzoek trof de politie een 
hennepplantage aan. De burgemeester van Sittards-Geleen besloot hierop de woning voor drie maanden 
te sluiten. 
 
Hennepkwekerij in Brunssum ontdekt via anonieme tip 
In een woning aan de Oranjestraat in Brunssum heeft de politie in september een hennepkwekerij 
ontmanteld. Op zolder troffen agenten ruim 80 hennepplanten aan. Dankzij een tip via Meld Misdaad 
Anoniem kwam de politie de kwekerij op het spoor. Alles is in beslag genomen en vernietigd. 
 
Grote hennepkwekerij Geleen; OM eist vier maanden celstraf 
De politie trof in februari 2019 een hennepkwekerij aan in een woning in Geleen mede dankzij een M.-tip. 
Agenten vonden bij het binnentreden van de woning rond de 1000 hennepplanten, verspreidt over drie 
kweekruimtes. Er werden meerdere verdachten aangehouden, waarbij de hoofdverdachte begin 
september in hoger beroep is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden.   
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Anonieme melding leidt politie naar hennepkwekerij Nederweert 
De politie heeft op 21 september een hennepkwekerij ontmanteld in een pand aan de Magnesiumstraat in 
Nederweert. In totaal troffen agenten ruim 500 potten en 296 hennepplanten aan. Dankzij een M.-tip kwan 
de politie de locatie op het spoor. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de kwekerij ontmanteld en de 
hennepplanten vernietigd. 
 
Anonieme tip leidt politie naar hennepkwekerij Roermond 
De politie heeft eind september een hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan de Heinsbergerweg in 
Roermond. Mede dankzij een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie poolshoogte 
nemen bij de woning. Bij aankomst was niemand aanwezig, waardoor agenten het slot forceerden. Bij 
binnenkomst troffen zij 230 hennepplanten en 10 kilo gedroogde henneptoppen aan. Alles is in beslag 
genomen en vernietigd. 
 
Agenten vinden 1,5 kilo henneptoppen in woning Heerlen 
Begin oktober troffen agenten 1,5 kilo henneptoppen aan in een woning in de wijk Hoensbroek in Heerlen 
dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. De hennep is in beslag genomen en vernietigd. 
 
Politie rolt hennepkwekerij Geleen op na anonieme melding 
De politie heeft een hennepkwekerij opgerold in een woning aan de Bollenstraat in Geleen. Mede dankzij 
een M.-tip kwam de politie begin oktober de kwekerij op het spoor. In totaal werden 700 hennepplanten 
aangetroffen. Daarnaast werd ook diefstal van elektriciteit vastgesteld. Alles is ontmanteld en vernietigd.  
 
Anonieme melding leidt naar drugslab in Heerlen 
Een tip via Meld Misdaad Anoniem leidde de politie op 15 oktober naar een drugslab in een woning aan de 
Hitjesweg in Heerlen. Een groot gebied rondom de woning is afgezet wegens de veiligheid voor 
buurtbewoners. Een 50-jarige man is aangehouden. 
 
Politie vindt hennep in woning Maastricht dankzij M.-tip 
In de Maastrichtse wijk Oud-Caberg heeft de politie eind oktober hennep in een woning aangetroffen na 
een tip via Meld Misdaad Anoniem. De agenten vonden met name gedroogde henneptoppen en -takken. 
Deze zijn in beslag genomen en worden vernietigd.  
 
Illegale prostitutie ontdekt in woning Venlo 
De politie Venlo is op 1 november 2020 een woning aan de Brialmontstraat binnengetreden wegens 
vermeende illegale prostitutie. Eenmaal binnen bleek hier ook sprake van te zijn. De politie was een 
onderzoek naar de woning gestart op basis van tips via Meld Misdaad Anoniem. Er is een proces verbaal 
opgemaakt tegen de betrokken personen. Ook zal de gemeente Venlo in de komende tijd besluiten of de 
woning tijdelijk wordt gesloten. 
 
 
 
 



 

5 

M.-tip ontmaskert hennepkwekerij in Maastricht 
Eind november heeft de politie in de Maastrichtse wijk Oud-Caberg een hennepkwekerij ontmanteld door 
een tip via Meld Misdaad Anoniem. De wijkagenten troffen honderden stekjes aan in de woning. Alles is 
geruimd en wordt vernietigd. 
 
Drugs en contant geld in Tegelen in beslag genomen dankzij M.-tip 
Dankzij tips van onder andere Meld Misdaad Anoniem deed de politie eind november een instap in een 
woning aan de Sporenkampweg in Tegelen wegens vermeende drugshandel. Eenmaal binnen troffen 
agenten diverse zakken met XTC-pillen en een groot geldbedrag aan. Alles is in beslag genomen en de 
drugs zal worden vernietigd. Twee personen zijn aangehouden. 
 
Eén anonieme tip leidt naar twee hennepkwekerijen in Roermond 
De politie Roermond trof op 3 december twee hennepkwekerijen aan in een woning in Roermond dankzij 
een tip via Meld Misdaad Anoniem. Beide kwekerijen zijn direct geruimd. 
 
Politie treft 12.000 hennepstekjes aan in woning Urmond dankzij M.-tip 
Begin december ontdekte de politie 12.000 hennepstekjes in een woning aan de Thorbeckestraat in 
Urmond dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem én een positieve meting van netbeheerder Enexis. Bij het 
binnentreden van de woning troffen agenten de stekkenplantage aan op een slaapkamer. Deze is 
ontmanteld en de bewoner is aangehouden.  
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OVERZICHT MELDINGEN 2011-2020 

 
 

MELDINGEN TOP 5 (CATEGORIEËN) 

1. Softdrugs 734 +41% 
2. Harddrugs 549 +19% 
3.        Geweldsdelicten 277 +61% 
4. Financieel-economische delicten 158 +66% 
5. Diefstal/verduistering 121 +32% 

 
RESULTATEN* 

Aanhoudingen 246 
In beslag genomen: 
Hennepplanten 11.649  
Vuurwapens 29 
Slag- en steekwapens 49 

*De resultaten zijn gebaseerd op de terugkoppeling door de politie in het afgelopen jaar.  
 

UITGELICHTE ZAAK IN DEZE EENHEID 

Aanhoudingen voor witwassen en grootschalige handel in ketamine 
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de FIOD begin september vier verdachten 
aangehouden op verdenking van witwassen en illegale handel in ketamine. Er werd beslag gelegd op 
miljoenen euro’s, onroerend goed en meerdere bankrekeningen. Ook werd er 185 kilo ketamine 
aangetroffen. 
 
Meer over deze en andere opgeloste zaken op de volgende pagina. 

 

2.268 

MELDINGEN 

246 
AANHOUDINGEN* 

MELDINGEN MIDDEN-NEDERLAND 

2020 2.268 (+47%) 
2019 1.542  
2018 1.394   
2017 1.424 
2016 1.604 

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 
 
 

2 

Meld Misdaad Anoniem | Jaarcijfers 2020 
Eenheid Midden-Nederland 
4 maart 2021 

MELDINGEN PER 10.000 INWONERS 

Limburg 21,0 
Zeeland-West-Brabant 17,7 
Landelijk 14,8 
Rotterdam 14,5 
Noord-Nederland 13,8 
Oost-Brabant 13,4 
Oost-Nederland 13,2 
Amsterdam 12,2 
Noord-Holland 12,0 
Den Haag 11,9 
Midden-Nederland 11,1 

 
OPGELOSTE ZAKEN UIT DE MEDIA 

 
Flevoland 
Hennepkwekerij in aanbouw Almere ontdekt dankzij anonieme tip 
Naar aanleiding van een melding via Meld Misdaad Anoniem ging het hennepteam van Almere begin 
februari poolshoogte nemen bij een woning aan de Waalstraat in Almere. Daar trof de politie een 
hennepkwekerij in aanbouw aan. Drie mensen zijn aangehouden. 
 
Anonieme melding leidt tot arrestatie drugsdealer Noordoostpolder 
Naar aanleiding van een M.-tip startte de politie een onderzoek naar een 23-jarige inwoner van de 
gemeente Noordoostpolder. Dit heeft ertoe geleid dat de politie op 26 februari een overdracht van drugs 
zag tussen de 23-jarige man en een 31-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland. Beide verdachten 
werden op heterdaad aangehouden.  
 
De 31 jarige-man uit de gemeente Steenwijkerland had een gebruikershoeveelheid harddrugs bij zich. Dit 
werd in beslaggenomen. Bij de 23-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder werd een grotere 
hoeveelheid harddrugs en softdrugs aangetroffen. Na doorzoeking van zijn woning trof de politie meerdere 
soorten harddrugs, contant geld, sigaretten en een grote hoeveelheid softdrugs aan. Deze goederen en 
twee voertuigen van de man zijn in beslaggenomen.  
 
Hennepkwekerij ontmanteld in Dronten 
Op 19 mei heeft de politie een hennepkwekerij aan de Dagmaat in Dronten ontmanteld. Een anonieme 
melding leidde de politie naar de woning. Daar troffen agenten ruim 1.200 hennepplanten aan in een 
kruipruimte. Verder werd een contant bedrag van €950 in beslag genomen. Eén persoon is aangehouden. 
 
Politie ontdekt hennepkwekerij Almere Buiten dankzij anonieme tip 
De politie Almere heeft eind september een hennepkwekerij ontmanteld in een woning in de 
Hoofdstedenbuurt. Dankzij een M.-tip kwam de politie het adres op het spoor. In totaal troffen agenten 
rond de 200 hennepplanten aan en werd er illegaal stroom afgetapt. De bewoner is aangehouden.  
 
Anonieme tip levert 100 kilo vuurwerk op in Eemnes 
In een huis aan de Troeveveen in Eemnes heeft de politie op 22 december 100 kilo vuurwerk in beslag 
genomen dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. Een deel hiervan was illegaal knalvuurwerk. De 
voorraad is in beslag genomen en de zaak wordt overgedragen aan het OM voor verdere vervolgstappen. 
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120 kilo illegaal vuurwerk Almere in beslag genomen 
De politie heeft op 24 december 120 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in een woning in de 
Stedenwijk in Almere. Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de locatie 
op het spoor. Een 43-jarige inwoner is aangehouden.   
 
Utrecht 
17 maanden celstraf voor opslag grondstoffen harddrugs 
Begin maart veroordeelde de rechtbank een 26-jarige man tot 17 maanden gevangenisstraf, waarvan zes 
maanden voorwaardelijk, voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen bedoeld voor de productie 
van synthetische drugs. 
 
De politie startte in februari 2017 een onderzoek mede op basis van een M.-tip. Naar aanleiding hiervan 
doorzocht de politie op 5 juli 2017 een garagebox aan de Patrijzenhof te Amersfoort. Zij trof daar een grote 
hoeveelheid apparatuur geschikt en bestemd voor het produceren van amfetamine en een grote 
hoeveelheid jerrycans met daarin chemicaliën die gebruikt kunnen worden als grondstoffen voor het 
produceren van amfetamine.  
 
Uit de door de politie eerder geplaatste camerabeelden bleek dat zowel de man als anderen spullen vanuit 
een garagebox in Putten vervoerden naar het drugslaboratorium in de garagebox in Amersfoort. Hiertoe 
oordeelde de rechtbank dat de verdachte deel uitmaakte van een groep personen die materiaal opsloeg 
ten behoeve van de productie van harddrugs. 
 
Jaar celstraf voor cocaïne-dealer in Bunschoten en Amersfoort 
Op 18 maart veroordeelde de rechtbank Midden-Nederland een 56-jarige man voor het dealen van drugs 
in Bunschoten en Amersfoort. Eind november 2019 hield de politie de man aan in Bunschoten-Spakenburg 
op verdenking van handel in cocaïne. Bij nader onderzoek bleek de man 13,78 gram cocaïne bij zich te 
dragen. De politie kwam de man mede dankzij M.-tips op het spoor. 
 
Anonieme melding leidt politie naar illegale seksinrichting Utrecht 
Een man uit Utrecht is afgelopen september in hoger beroep veroordeeld tot een dwangsom van 7.500 
euro wegens het illegaal gebruik van een woning als seksinrichting. Een anonieme tip via Meld Misdaad 
Anoniem bracht de politie op het spoor van de woning. Na meerdere observaties besloot de gemeente 
Utrecht over te gaan tot een inspectie. Daaruit bleek dat er inderdaad sprake was van een seksinrichting, 
zonder de benodigde vergunningen. 
 
Aanhoudingen voor witwassen en grootschalige handel in ketamine 
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de FIOD begin september vier verdachten aangehouden 
op verdenking van witwassen en illegale handel in ketamine. Er werd beslag gelegd op miljoenen euro’s, 
onroerend goed en meerdere bankrekeningen. Ook werd er 185 kilo ketamine aangetroffen. 
 
Tijdens de actie waren ruim 150 mensen van de FIOD, Douane en politie betrokken. Er vonden 
doorzoekingen plaats op zeven locaties in Amsterdam, Almere, Soest, Weesp en Vinkeveen in zowel 
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woningen, bedrijfspanden als opslagloodsen. Hierbij werden administratie, encrypted telefoons, luxe 
goederen (tassen, horloges), luxe voertuigen (waaronder een Porsche Macan, een Jeep en een BMW) en 
80.000 euro contant geld in beslag genomen. Tevens werd voor miljoenen euro’s beslag gelegd op 
onroerend goed en bankrekeningen. 
 
In de woning van de vader van een van de verdachten werd 185 kilo ketamine aangetroffen. Deze 
hoeveelheid heeft een straatwaarde van ruim 4,5 miljoen euro. Ketamine is een pijnbestrijder en 
narcosemiddel. Het valt onder de Geneesmiddelenwet en zonder vergunning of doktersrecept, is het 
produceren, verhandelen of in bezit hebben van ketamine strafbaar. Ketamine is een populaire partydrug. 
 
Ondergronds bankieren 
Het vermoeden is dat een van de twee hoofdverdachten gebruik maakte van een systeem van 
ondergronds bankieren bij het witwassen van de illegaal verdiende gelden. Het onderzoek toont 
vermoedelijke financiële linken naar Spanje, Dubai en Hong Kong. In dat kader vonden er een aantal 
dagen later nog twee doorzoekingen plaats in Nieuw-Vennep en Nieuwe Wetering. Hierbij werd nog een 
vijfde aanhouding verricht en werden twee vuurwapens, 220.000 euro contant geld en een 
gebruikershoeveelheid ketamine in beslag genomen. 
 
Politie houdt drugsdealer aan in Vianen 
Begin oktober heeft de Politie Vijfheerenlanden een drugsdealer in Vianen aangehouden vanwege het 
handelen in harddrugs. Recentelijke ontvingen wijkagenten een tip via Meld Misdaad Anoniem. Dit in 
combinatie met hun eigen onderzoek deed hen besluiten uit te kijken naar de verdachte. Tijdens de eerste 
controle werd direct drugs aangetroffen in zijn auto. De drugs, het geld en ook zijn auto zijn in beslag 
genomen. 
 
Utrechtse drugsdealer aangehouden dankzij M.-tip 
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem is in Utrecht-Noord begin oktober een drugsdealer 
aangehouden door de politie. Nadat de verdachte in zijn auto op een parkeerplaats werd aangetroffen, 
bleek hij na een uitvoerige controle op de vlucht te slaan. Tijdens zijn vluchtpoging richting het Noordse 
park ontdeed de verdachte zich van zijn drugsvoorraad. Na een korte achtervolging werd hij alsnog 
ingerekend en de gedumpte drugs in beslag genomen.  
 
Autocontrole ontmaskert drugsdealer in Woerden 
De politie heeft op 16 oktober een drugsdealer op heterdaad betrapt en aangehouden tijdens een 
autocontrole in Woerden. Dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem kreeg de politie de verdachte in het oog. 
De drugs is in beslag genomen en wordt vernietigd.   
 
Drugsdealer Woerden gearresteerd dankzij anonieme tip 
De politie in Woerden heeft op 20 oktober een drugsdealer aangehouden op de Rembrandtlaan. In zijn 
auto troffen agenten meerdere telefoons, contact geld en een grote hoeveelheid drugs aan. Dankzij een tip 
via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de verdachte op het spoor. 
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Illegaal vuurwerk aangetroffen in woning Polsbroek 
De politie heeft begin november een partij illegaal vuurwerk in beslag genomen in een woning in 
Polsbroek. Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwamen de wijkagenten poolshoogte nemen op het 
adres. Daar troffen zij het vuurwerk aan. Dit is in beslag genomen en vernietigd. 
 
Huurontbinding wegens illegale prostitutie 
De rechtbank van Midden-Nederland heeft op 12 november een huurovereenkomst tussen huurder en 
verhuurcorporatie ontbonden wegens illegale prostitutie en drugshandel vanuit de woning. Tips via Meld 
Misdaad Anoniem brachten de locatie bij de politie in beeld. Agenten zijn meermaals op locatie geweest en 
verzochten de bewoner met spoed te stoppen met zijn activiteiten. Alles bij elkaar deed de 
verhuurcorporatie doen besluiten de huurovereenkomst op te zeggen via de juridische weg. 
 
Illegaal vuurwerk in Achterberg aangetroffen dankzij anonieme tip 
Op 13 november 2020 trof de politie drie grote pakken illegaal vuurwerk in een woning in Achterberg aan 
naar aanleiding van een eerdere tip via Meld Misdaad Anoniem. Het vuurwerk is door de politie in beslag 
genomen en zal worden vernietigd. 
 
Hennepkwekerij in Rhenen ontdekt 
Naar aanleiding van tips via Meld Misdaad Anoniem ging de politie Rhenen eind november poolshoogte 
nemen in een woning aan de Utrechtsestraatweg in buurtschap Remmerderen. Daar troffen agenten een 
hennepkwekerij aan. In totaal werden 600 hennepplanten geruimd. Tijdens het vervolgonderzoek werd ook 
335.000 euro in de woning aangetroffen. Twee personen zijn aangehouden. 
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OVERZICHT MELDINGEN 2011-2020 

 
 

MELDINGEN TOP 5 (CATEGORIEËN) 

1. Softdrugs 696 +20% 
2. Harddrugs 525 +22% 
3.        Geweldsdelicten 179 +74% 
4. Financieel-economische delicten 112 x2 
5. Verkeersdelicten 109 +73% 

 
RESULTATEN* 

Aanhoudingen 221 
In beslag genomen: 
Hennepplanten 8.149  
Vuurwapens 18 
Slag- en steekwapens 46 

*De resultaten zijn gebaseerd op de terugkoppeling door de politie in het afgelopen jaar.  
 

UITGELICHTE ZAAK IN DEZE EENHEID 

Drugslab aangetroffen in Berkhout 
De politie heeft op 23 juni een groot drugslab ontmanteld in een loods aan het Oosteinde in Berkhout. 
Mede dankzij een M.-tip kwam de politie het lab op het spoor. Vermoedelijk gaat het om de productie 
van methamfetamine.  
 
Meer over deze zaak en andere opgeloste zaken op de volgende pagina. 
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MELDINGEN PER 10.000 INWONERS 

Limburg 21,0 
Zeeland-West-Brabant 17,7 
Landelijk 14,8 
Rotterdam 14,5 
Noord-Nederland 13,8 
Oost-Brabant 13,4 
Oost-Nederland 13,2 
Amsterdam 12,2 
Noord-Holland 12,0 
Den Haag 11,9 
Midden-Nederland 11,1 

 
OPGELOSTE ZAKEN UIT DE MEDIA 

 
Purmerender aangehouden voor drugshandel 
De politie hield op 28 februari een 33-jarige inwoner van Purmerend aan op verdenking van het handelen 
in drugs. M.-tips en een aantal waarnemingen leidde tot een onderzoek van zijn woning. Hierbij werd ruim 
twee kilo softdrugs, een vuurwapen en een hoeveelheid vals geld inbeslaggenomen. 
 
Drugsdealer Oegstgeest opgepakt dankzij anonieme melding 
Dankzij een M.-tip kwam de politie een 18-jarige man uit Leiden op het spoor wegens de handel 
in harddrugs. Bij zijn aanhouding op de Zoetkeetlaan in Oegstgeest nam de politie cocaïne, heroïne en 
een aanzienlijk geldbedrag in beslag. 
 
Groot drugslab aangetroffen in Berkhout 
De politie heeft op 23 juni een groot drugslab ontmanteld in een loods aan het Oosteinde in Berkhout. 
Mede dankzij een M.-tip kwam de politie het lab op het spoor. Vermoedelijk gaat het om de productie van 
methamfetamine. Specialisten zorgden voor de ontruiming en de afvoer van alle in beslag genomen 
spullen.  
 
Burgemeester Jan Franx van Koggenland kwam tijdens de ontmanteling langs om poolshoogte te 
nemen. “Opnieuw blijkt hoe belangrijk het is dat signalen door inwoners worden gemeld. Dat het dichterbij 
is dan je denkt, is duidelijk.” Hij roept hoogstpersoonlijk op om te melden wanneer burgers vermoedens of 
onderbuikgevoelens hebben over dit soort labs. “Ik begrijp dat dit eng kan zijn, maar melden kan ook 
anoniem.”, aldus de burgemeester. 
 
Drugsdealers op heterdaad aangehouden na anonieme melding 
De politie heeft op 2 juli een 35-jarige man aangehouden na een drugsdeal op de Oostzijde in Zaandam. 
Naar aanleiding van een M.-tip startte de politie een onderzoek naar de verdachte. Tijdens het onderzoek 
werd de verdachte op heterdaad betrapt tijdens een drugsdeal. Vervolgens werden in zijn woning en auto 
onder andere harddrugs en een wapen aangetroffen.  
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Drugslab IJmuiden opgerold dankzij M.-tip 
Begin juli trof de politie een drugslab aan in een bedrijfspand aan de Industrieweg in IJmuiden. Daar 
werden vaten aangetroffen met daarin vermoedelijk essentiële stoffen om de drug mefedron te maken. 
Twee mannen van 26 en 73 jaar waren aanwezig in het pand en zijn aangehouden.  
 
Burgemeester sluit woning Purmerend voor drie maanden 
De burgemeester van Purmerend heeft een pand aan de Koemarkt voor drie maanden gesloten vanwege 
een aangetroffen hennepkwekerij.  Mede dankzij meldingen via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie de 
hennepkwekerij begin juli ontmanteld.  
 
Drugsdealers in Haarlemmermeer aangehouden na M.-tip 
De politie Haarlemmermeer heeft op 9 juli twee mannen aangehouden wegens drugsdealen. Ze kwamen 
de 20-jarige mannen uit Hillegom op het spoor mede dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. Met 
behulp van een drugshond werd hun woning doorzocht; waarna de politie enkele goederen in beslag nam. 
 
Drugsdealer Haarlemmermeer opgepakt mede dankzij M.-tip 
Op vrijdag 10 juli heeft de politie Haarlemmermeer een 25-jarige man uit Hoofddorp aangehouden op 
verdenking van handel in verdovende middelen. Een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem heeft 
bijgedragen aan het onderzoek. 
 
Politie arresteert drugsdealer in Den Helder 
Op 11 augustus heeft de politie een verdachte aangehouden vanwege drugshandel vanuit zijn woning aan 
de Westgracht in Den Helder. In totaal trof de politie 25 bolletjes cocaïne en heroïne aan, terwijl ook een 
taser en meerdere gegevensdragers in beslag werden genomen. Mede dankzij een M.-tip kwam de politie 
de man op het spoor.  
 
Politie treft drugsgerelateerde goederen aan in woning Zaandam 
De politie heeft bij een woningcontrole aan de Boterbloemweg in Zaandam drugsgerelateerde goederen 
aangetroffen. Daarnaast vonden agenten ook vals geld, kogelwerende vesten, zakjes met kristalvormige 
substantie en een luchtreiniger met MDMA-resten. De politie kwam begin augustus het adres op het spoor 
dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. Drie personen zijn aangehouden, waarvan één persoon 1.900 
xtc-pillen bij zich had. Alles is in beslag genomen en vernietigd.  
 
Hennepplantage aangetroffen in woning Purmerend 
De politie heeft eind augustus een hennepplantage ontmanteld in een woning aan de Nijlstraat in 
Purmerend. Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad besloot de politie onderzoek te doen naar de 
woning. Daaropvolgend besloten agenten over te gaan tot een huiszoeking. Daar troffen zij 128 
hennepplanten en harddrugs aan. Alles is in beslag genomen en vernietigd. Een 28-jarige man is 
aangehouden 
 
Drugsdealer Den Helder opgepakt mede dankzij M.-tip 
Begin september heeft de politie een verdachte gearresteerd op verdenking van drugsdealen in Den 
Helder. Mede dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de verdachte op het spoor en 
bracht een bezoek aan zijn woning in de Piet Heinstraat. Daar troffen agenten een handelshoeveelheid 
harddrugs aan. De drugs is in beslag genomen en de woning wordt voor een langere tijd gesloten. 
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Politie Haarlemmermeer vindt hennepkwekerij dankzij M.-tip 
De politie trof op 8 september een hennepkwekerij aan in een woning in aan de Vijfhuizerdijk in Vijfhuizen 
dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. In eerste instantie leek alles in orde, maar al snel viel de 
agenten op dat de binnenmuur niet gelijk stond aan de buitenmuur. Dat resulteerde in de ontdekking van 
een verborgen ruimte met daarin een hennepkwekerij. De kwekerij is ontmanteld en de hennepplanten zijn 
vernietigd. De bewoner is aangehouden. 
 
Politie arresteert man in Haarlem wegens wapenbezit na M.-tip 
De politie Haarlem arresteerde op de 22 september een man wegens wapenbezit. Dankzij een tip via Meld 
Misdaad Anoniem keek de politie uit naar de man en zijn voertuig. Eenmaal gesignaleerd op de Westelijke 
Randweg hield de politie de auto staande. Daar troffen agenten een wapen aan in het dashboard. De 
verdachte is aangehouden en het wapen in beslag genomen. 
 
Burgemeester sluit woning Heemstede vanwege hennepkwekerij 
De burgemeester van Heemstede heeft eind september een woning aan de Spinozalaan gesloten voor 
drie maanden vanwege het aantreffen van een hennepkwekerij. Dankzij tips via Meld Misdaad kwam de 
politie de woning op het spoor. Agenten troffen 202 hennepplanten aan en constateerden dat stroom en 
water illegaal werden afgetapt. Een gespecialiseerd team heeft de hennepkwekerij ontmanteld 
 
Grote partij namaakkleding in beslag genomen dankzij M.-tip 
De politie Haarlemmermeer heeft op 15 oktober een grote partij namaakkleding in beslag genomen. In 
totaal troffen agenten 278 dozen aan. Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de 
locatie op het spoor. De waarde wordt geschat op tienduizenden euro’s. 
 
Anonieme meldingen ontmaskeren hennepkwekerij in Zaandam 
De politie heeft in een woning aan de Schokkerlaan in Zaandam een hennepkwekerij ontmanteld. Dankzij 
meldingen via Meld Misdaad Anoniem, netwerkbeheerder Liander en een warmtecamera vanuit de 
politiehelikopter kwam de woning eind oktober in beeld. Agenten troffen een gerooide hennepkwekerij aan, 
waar in totaal 771 hennepplantenbakken met afgeknipte hennepstronken stonden. Daarnaast werden ook 
veel goederen zoals lampen, knipscharen en koolstoffilters aangetroffen. Alles is in beslag genomen en de 
woning is voor zes maanden gesloten.  
 
Politie ontmanteld cocaïnewasserij in Hoofddorp 
De Amsterdamse politie heeft op 11 november zes mannen van tussen de 22 en 55 jaar oud aangehouden 
wegens verdenking van betrokkenheid bij een drugslab. Het onderzoek begon begin november nadat 
agenten drie personen controleerden op een bedrijventerrein in Osdorp. Hieruit bleek dat de mannen veel 
geld en een blok hasj bij zich hadden.  
 
Nader onderzoek naar de verdachten leidde de rechercheurs naar een bedrijfspand aan de 
Bennebroekerweg in Hoofddorp. Een eerdere tip via Meld Misdaad Anoniem bracht deze locatie ook in 
kaart, echter toen nog zonder succes. Bij aankomst roken de rechercheurs een sterke geur die zij direct in 
verband brachten met een drugslab. Even later kwamen agenten en brandweerlieden hen ondersteunen. 
Zij troffen apparatuur aan voor een drugslab, waaronder aceton en een blokkenpers, een ongeveer 30 kilo 
cocaïne. Het drugslab is ontmanteld en de drugs wordt vernietigd.  
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Anonieme tip leidt politie naar illegaal pokertoernooi Hoofddorp 
Op 22 november heeft de politie een illegaal pokertoernooi beëindigd in een woning aan de Burgemeester 
van Stamplein in Hoofddorp. Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem ging de politie 
poolshoogte nemen op de locatie. In de woning troffen agenten in totaal 16 mensen aan; een overtreding 
van de huidige Corona-maatregelen. Daarnaast werd 34.000 euro in beslag genomen. De 29-jarige 
Amsterdamse organisator is aangehouden, mede ook voor het overtreden van de wet op kansspelen. 
 
Drugsdealers uit Hoofddorp aangehouden dankzij M.-tip 
Twee mannen uit Hoofddorp van 19 en 34 jaar zijn eind november aanhouden op verdenking van 
drugsdealen in o.a. Hoofddorp en Nieuw -Vennep. De politie kwamen hen op het spoor dankzij tips via 
Meld Misdaad Anoniem. Tijdens de aanhouding waren de mannen in het bezit van onder andere wiet, 
cocaïne, XTC en Crystral Meth. 
 
Anonieme tip ontmaskert drugsdealer én hennepkwekerij Hoofddorp 
De politie Haarlemmermeer heeft op 4 december in een woning aan de Puttersbos in Hoofddorp een 
hennepkwekerij aangetroffen. De aanwezige agenten troffen ruim 300 hennepplanten aan. De 
hennepplantage is vervolgens ontmanteld.  
 
Later op die middag hielden agenten een 36-jarige man uit Toolenburg staande vanwege vermeende 
drugshandel. Tijdens zijn arrestatie troffen agenten ook een handelshoeveelheid harddrugs aan. Beide 
zaken zijn tot stand gekomen dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. 
 
Tips via Meld Misdaad Anoniem leiden naar hennepkwekerij Berkhout 
De politie heeft begin december een hennepkwekerij ontmanteld in een bedrijfspand aan het Westeinde in 
Berkhout. Dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie poolshoogte nemen op locatie, waarin 
zij meer dan 400 hennepplanten met bijbehorende apparatuur aantroffen. Alles is in beslag genomen. 
 
50 maanden celstraf voor Schipholmedewerker vanwege deelname criminele organisatie 
Op 10 december heeft de rechtbank Noord-Holland een verdachte veroordeeld tot 50 maanden celstraf en 
een terugbetaling van 20.000 aan de staat wegens de invoer van cocaïne vanuit Suriname via Schiphol. 
Verdachte heeft bijna zeven maanden deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich bezighield 
met drugshandel. 
 
Mede dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kreeg de recherche onder andere deze verdachte in het 
vizier. Omdat hij als Schipholmedewerker de beschikking had over een toegangspas, kon hij op 
afgeschermde plekken komen. Zijn rol was dus met name gericht op het ‘uithalen’ van de drugs uit 
vliegtuigen. 
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OVERZICHT MELDINGEN 2011-2020 

 
 

MELDINGEN TOP 5 (CATEGORIEËN) 

1. Softdrugs 962 +38% 
2. Harddrugs 734 +37% 
3.        Geweldsdelicten 225 +31% 
4.  Verkeersdelicten 102 +62% 
4. Financieel-economische delicten 98 +81% 

 
RESULTATEN* 

Aanhoudingen 425 
In beslag genomen: 
Hennepplanten 26.337 
Vuurwapens 60 
Slag- en steekwapens 122 

*De resultaten zijn gebaseerd op de terugkoppeling door de politie in het afgelopen jaar.  
 

UITGELICHTE ZAAK IN DEZE EENHEID 

Drugslab in het Friese Langweer opgerold dankzij M.-tip 
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem trof de politie op 1 april een groot drugslab aan in Langweer. 
De politie nam naar aanleiding van de melding polshoogte bij een woning en loods in Langweer. Het lab 
is een dag later ontmanteld door een speciaal team. Een 63-jarige man is aangehouden. 
 
Meer opgeloste zaken in deze eenheid op de volgende pagina. 
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MELDINGEN PER 10.000 INWONERS 

Limburg 21,0 
Zeeland-West-Brabant 17,7 
Landelijk 14,8 
Rotterdam 14,5 
Noord-Nederland 13,8 
Oost-Brabant 13,4 
Oost-Nederland 13,2 
Amsterdam 12,2 
Noord-Holland 12,0 
Den Haag 11,9 
Midden-Nederland 11,1 

 

 
Drenthe 
Hennepkwekerij Coevorden ontmanteld na M.-tip 
De politie trof begin april een hennepkwekerij met 100 hennepplanten aan in een woning aan de Johannes 
Vermeerstraat in Coevorden. Een tip via Meld Misdaad Anoniem bracht hen op het spoor van de kwekerij. 
Zowel de hennepplanten als de apparatuur zijn in beslag genomen.  
 
Aanhoudingen voor drugshandel in Beilen 
De Drentse politie heeft in Beilen een 32-jarige man en een 65-jarige vrouw wegens drugshandel 
aangehouden. Naar aanleiding van tips via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de twee personen op 
het spoor. Tijdens de doorzoeking van de woning in mei troffen agenten een groot geldbedrag en 
verdovende middelen aan. 
 
Grote hennepkwekerij Ruinerwold opgerold na anonieme tip 
Naar aanleiding van een anonieme tip heeft de politie begin juli een hennepkwekerij ontruimd op 
een bedrijventerrein in Ruinerwold. Onderzoek bracht vier verdachten en het pand waarin de 
hennepkwekerij werd aangetroffen in kaart. De politie trof een deels ontruimde hennepkwekerij aan in de 
loods op het terrein. Geschat werd dat er ongeveer 1200 hennepplanten hebben gestaan.  
 
Aansluitend daarop zijn de vier verdachten (een 39-jarige vrouw uit Havelte, een 39-jarige man uit de 
gemeente Steenwijkerland, een 54-jarige man uit Ruinerwold en een 56-jarige man uit Hoek van Holland) 
aangehouden. De hennepkwekerij is ontmanteld, alle planten en apparatuur in het pand zijn in beslag 
genomen en worden vernietigd. Daarnaast heeft de politie ook verschillende voertuigen, crossmotoren, 
een camper en gereedschappen in beslag genomen. Volgens de eerste schattingen is een verkregen 
voordeel berekend van bijna 960.000 euro. 
 
 

OPGELOSTE ZAKEN UIT DE MEDIA 
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Criminele drugslijn in Drenthe blootgelegd 
Voor het op grote schaal witwassen van miljoenen euro’s aan drugsgeld heeft het Openbaar Ministerie 
afgelopen september 3,5 jaar cel geëist tegen een 33-jarige man uit Assen. Tegen de medeverdachten (28 
en 33 jaar) werden celstraffen van zes maanden tot twee jaar geëist. Eind 2018 werden de drie verdachten 
aangehouden, waardoor een einde kwam aan een criminele geldlijn vanuit Duitsland.  
 
In mei 2018 werden twee van de drie mannen staande gehouden toen zij vanuit Duitsland Assen 
binnenreden. Tijdens de doorzoeking van de auto troffen agenten 80.000 euro aan in een verborgen 
ruimte. Zowel het geld als de auto werd in beslag genomen. De politie kwam de derde verdachte middels 
een M.-tip op het spoor. Vlak na aanhouding werd voor ruim 200.000 euro cryptogeld in beslag genomen. 
 
Hennepkwekerij ontdekt in Sleen dankzij anonieme tip 
In een woning aan de Schaapstreek in Drentse Sleen heeft de politie eind november een hennepkwekerij 
ontmanteld dankzij een anonieme melding. Op de bovenverdieping troffen agenten ruim 500 
hennepplanten aan. Een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. 
 
Anonieme tip leidt politie naar 100 kilo illegaal vuurwerk Zuidlaren 
Dankzij een anonieme tip heeft de politie op 17 december ruim 100 kilo illegaal vuurwerk in beslag 
genomen in Zuidlaren. Het vuurwerk lag opgeslagen in een schuur naast een woning aan de Wam, 
midden in een woonwijk. Daarnaast trof de politie ook een kleine hennepkwekerij aan. Een verdachte is 
aangehouden. 
 
Friesland 
Jonge drugsdealers in Lemmer opgepakt dankzij M.-tips 
De politie in de Fryske Marren heeft eind januari drie mannen in Lemmer (19, 24 en 28 jaar) aangehouden 
voor drugshandel. De verdachten kwamen in beeld na tips via Meld Misdaad Anoniem. In de woning van 
de 24-jarige verdachte vonden agenten xtc-pillen, mdma, ketamine en amfetamine.  
 
Drugslab in het Friese Langweer opgerold dankzij M.-tip 
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem trof de politie op 1 april een groot drugslab aan in Langweer. 
Agenten namen naar aanleiding van de melding polshoogte bij een woning en loods in Langweer. Het lab 
is een dag later ontmanteld door een speciaal team. Een 63-jarige man is aangehouden. 
 
Politie arresteert drugsdealer in Leeuwarden na M.-tips 
De politie arresteerde eind juni een vrouwelijke drugsdealer in een woning aan de Eewal in Leeuwarden. 
M.-tips brachten de politie op het spoor van de vrouw. Bij de doorzoeking van de woning trof de politie 
verschillende soorten drugs aan.    
 
Hennepkwekerij in woning Franeker 
De politie heeft op 23 juni een hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan de Vijverstraat in Franeker. 
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem gingen agenten een kijkje nemen en troffen daar 440 
hennepplanten aan. Alles is in beslag genomen en wordt vernietigd. Twee verdachten zijn aangehouden. 
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Politie vindt cocaïne in woning Leeuwarden dankzij M.-tip 
De politie heeft op 24 augustus cocaïne en xtc-pillen aangetroffen bij een inval in een woning aan de 
Kooivooistraat in Leeuwarden. De 46-jarige bewoner werd aangehouden. De verdachte kwam in beeld 
dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. 
 
Politie arresteert 23-jarige drugsdealer in Leeuwarden 
Eind augustus is een 23-jarige man uit Leeuwarden opgepakt vanwege verdenking van drugshandel. Na 
meerdere klachten en een melding via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie in actie. De verdachte is in 
zijn woning aan de Leendert Sinnestraat aangehouden. Daar troffen agenten zowel cocaïne als heroïne 
aan. Alles is in beslag genomen en vernietigd. 
 
Hennepkwekerij ontmanteld in woning Baaium 
De politie heeft in september een hennepkwekerij ontmanteld in het Friese Baaium dankzij een tip via 
Meld Misdaad Anoniem. Agenten troffen ruim 350 hennepplanten aan in een woning aan de Kleasterwei. 
Er zijn meerdere verdachten aangehouden.  
 
Hennepkwekerij Leeuwarden ontmanteld dankzij anonieme melding 
De politie heeft in een woning aan de Kei in Leeuwarden een hennepkwekerij ontmanteld dankzij een tip 
via Meld Misdaad Anoniem. Eind september kwam de woning in beeld. In totaal troffen agenten 323 
hennepplanten aan. De bewoonster werd op heterdaad aangehouden.  
 
Politie treft harddrugs en geld aan in woning Leeuwarden 
Mede naar aanleiding van meldingen via Meld Misdaad Anoniem is de politie Leeuwarden een onderzoek 
gestart naar drugshandel. Dit leidde ertoe dat agenten afgelopen oktober overgingen tot het doorzoeken 
van een woning aan de Leeuwerikstraat. Daar troffen zij 99 bolletjes harddrugs en een geldbedrag aan. 
Een 34-jarige verdachte is aangehouden. 
 
Twee minderjarigen opgepakt wegens mishandeling Leeuwarden dankzij M.-tips 
De politie Leeuwarden heeft op 10 november twee meisjes van 15 en 16 jaar opgepakt wegens 
mishandeling van een vrouw in de Minnestraat. Een 26-jarige vrouw werd door de twee minderjarigen 
aangesproken met de vraag of ze voor hen drugs wilde kopen. Zij negeerde de vraag, waarop ze 
vervolgens werd uitgescholden. Eenmaal teruggefietst om verhaal te halen, werd de vrouw geschopt en 
geslagen. Een passerende jongen schoot de vrouw te hulp, waarop de meisjes vluchtten. Mede dankzij tip 
via Meld Misdaad Anoniem werden de twee meisjes uit Leeuwarden aangehouden. 
 
Celstraf voor man uit Sneek voor poging tot doodslag 
In Sneek werd een 19-jarige man aangehouden voor een ernstige mishandeling in zijn woonplaats. Het 
incident vond op 2 augustus plaats. Het slachtoffer, dat weerloos op de grond lag, werd met kracht tegen 
zijn hoofd geschopt en er werd met twee benen op zijn hoofd gesprongen. Nadat de politie beelden van de 
mishandeling online zette, kwamen via M. verschillende tips binnen. De rechtbank veroordeelde de man in 
december tot een celstraf van 18 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk voor poging tot 
doodslag.  
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Veel illegaal vuurwerk aangetroffen in Waadhoeke dankzij M.-tip 
De politie heeft eind november op drie verschillende locaties in de gemeente Waadhoeke invallen gedaan 
vanwege illegale vuurwerkhandel. De politie kwam de locaties op het spoor door een tip via Meld Misdaad 
Anoniem. De politie heeft bij de actie drie verdachten aangehouden, allen uit de gemeente Waadhoeke. 
Het gaat om twee invallen in Tzum en één in Tzummarum. 
 
Groningen 
Politie vindt wapens en munitie in woning Stadskanaal na M.-tip 
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie op 13 juni tientallen wapens 
aangetroffen in een woning aan de Glaslaan in Stadskanaal. Onder andere revolvers, jachtgeweren, 
kogelgeweren, hagelgeweren, een kruisboog, een oefengranaat en diverse soorten munitie werden 
gevonden. De bewoners, een man en vrouw van 55 jaar, zijn beiden aangehouden. Zij hadden geen 
vergunning voor wapenbezit.  
 
Arrestatieteam houdt man uit Delfzijl aan vanwege vuurwapen 
Op 27 juli heeft een arrestatieteam van de politie een 29-jarige man uit Delfzijl aangehouden vanwege 
betrokkenheid bij een bedreiging met een vuurwapen. Dit speelde zich eerder op de avond af in de buurt 
van de Kleine Belt in Delfzijl. Mede dankzij een M.-tip kwam de politie de man op het spoor.  
 
Politie arresteert drugsdealer uit Leens 
Naar aanleiding van tips via Meld Misdaad Anoniem arresteerde de politie Ommelanden-Noord eind 
september een 48-jarige vrouw uit Leens op verdenking van drugshandel vanuit haar woning. Agenten 
troffen onder meer hennep en oxazepam (medicatie) aan in de woning.   
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OVERZICHT MELDINGEN 2011-2020 

 
 

MELDINGEN TOP 5 (CATEGORIEËN) 

1. Softdrugs 1.494 +29% 
2. Harddrugs 1.166 +44% 
3.        Geweldsdelicten 448 +76% 
5. Financieel-economische delicten 283 +73% 
5. Diefstal/verduistering 255 +14% 

 
RESULTATEN* 

Aanhoudingen 680 
In beslag genomen: 
Hennepplanten 68.644  
Vuurwapens 99 
Slag- en steekwapens 115 

 *De resultaten zijn gebaseerd op de terugkoppeling door de politie in het afgelopen jaar.  
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MELDINGEN | OOST-NEDERLAND 

2020 4.276 (+45%) 
2019 2.941  
2018 2.451  
2017 2.693 
2016 2.742 

UITGELICHTE ZAAK IN DEZE EENHEID 

Twee jaar celstraf voor inbreker uit Kampen 
De rechtbank Overijssel heeft afgelopen juni een 24-jarige man uit Kampen veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 24 maanden vanwege een inbraak eind juni 2017 in Zwolle. Tijdens de inbraak is 
er geweld gebruikt tegen de bewoner.  Onderzoek leverde in eerste instantie geen directe aanwijzingen 
op. Na tips via M.werd het onderzoek in april 2019 herstart en is de verdachte in beeld gekomen. 
 
Meer over deze zaak en andere opgeloste zaken op de volgende pagina. 
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MELDINGEN PER 10.000 INWONERS 

Limburg 21,0 
Zeeland-West-Brabant 17,7 
Landelijk 14,8 
Rotterdam 14,5 
Noord-Nederland 13,8 
Oost-Brabant 13,4 
Oost-Nederland 13,2 
Amsterdam 12,2 
Noord-Holland 12,0 
Den Haag 11,9 
Midden-Nederland 11,1 

 
OPGELOSTE ZAKEN UIT DE MEDIA 

 
Gelderland 
Resultaat M.-tip: acht aanhoudingen en 41 kilo hennep 
De politie hield op 9 januari acht personen aan bij een hennepknipperij in een woning aan de Hondstraat in 
Velddriel. Dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de knipperij op het spoor. De 
personen, variërend tussen de 32 tot en met 59 jaar, werden op heterdaad betrapt. De hennepplanten, 41 
kilo gedroogde hennep en de bijbehorende apparatuur is in beslag genomen. 
 
Vijf jaar gevangenisstraf voor gewelddadige overval 
Het gerechtshof in Arnhem heeft een 38-jarige verdachte van een gewelddadige overval in hoger beroep 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. In juli 2015 zou hij samen met een medeverdachte een 
74-jarige man hebben overvallen en fysiek mishandeld. Hierbij namen zij o.a. verschillende pinpassen en 
contant geld in beslag, waarmee zij op een later moment grote geldbedragen hebben gepind. 
Videobeelden van deze pinacties zijn door verschillende opsporingsprogramma’s verspreid. M.-tips leidde 
tot de arrestatie van de dader. 
 
Woning Hulshorst gesloten vanwege drugshandel 
De gemeente Nunspeet heeft eind januari een recreatiewoning aan de Oudeweg gesloten waar drugs 
werd gedeald. De woning gaat drie maanden op slot. Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet 
laat weten er mede dankzij een M.-tip in de woning harddrugs is aangetroffen. 
 
Hennepkwekerij Arnhem ontruimd door politie na M.-tip 
Via een M.-tip heeft de politie eind januari een hennepkwekerij ontmanteld in een rijtjeswoning in de 
Arnhemse wijk Klarendal. Agenten troffen op de zolder in totaal 621 hennepplanten aan; alles is in beslag 
genomen en vernietigd.  
 
Politie vindt vuurwapen en drugs in Nijkerk na M.-tip 
Een M.-tip leidde de politie op 13 februari naar een woning aan de Prinsenweg in Nijkerk. Zij troffen daar 
een wapen, munitie, 21.000 xtc-pillen en contact geld aan. Er zijn twee personen aangehouden 
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Hennepkwekerij Aalten ontmanteld dankzij anonieme tip 
Naar aanleiding van een M.-tip heeft de politie op 20 maart in een woning aan de Uranus in Aalten een 
hennepkwekerij ontruimd. Agenten troffen op de bovenverdieping ongeveer 500 hennepplanten aan. 
 
Anonieme tip leidt politie naar hennepkwekerij in Apeldoorn 
De politie ontmantelde op 18 mei een hennepkwekerij in een woning aan de Amsivarilaan in Apeldoorn. 
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem stelde de politie een onderzoek in en troffen ze 
ruim 300 hennepplanten aan. De aanwezige persoon in de woning is aanhouden. 
 
Anonieme tip leidt politie naar leverancier hennepkwekerijen in Ede 
Tijdens een inval bij een bedrijf aan de Elleboog in Ede heeft de politie afgelopen mei een grote 
hoeveelheid benodigdheden voor hennepkwekerijen in beslag genomen. Een M.-tip bracht hen op het 
juiste spoor. Naast de kweekartikelen troffen agenten ook een aantal vuurwerkbommen aan. Een 
specialistisch team heeft de explosieven ontmanteld. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Een 
woordvoerster van de politie laat weten “buitengewoon blij te zijn met de melding die naar dit adres heeft 
geleid.” 
 
Nijmeegse burgemeester sluit woning na aantreffen hennepkwekerij 
De burgemeester van Nijmegen sluit een woning in de stad voor drie maanden vanwege het aantreffen 
van een hennepkwekerij. Naar aanleiding van een M.-tip besloot de politie eind juni poolshoogte te nemen 
in de woning. Daar troffen agenten een niet operationele hennepkwekerij aan, verdeeld over twee 
kweekruimtes.  Ondanks de sluiting van de woning, mag de bewoonster nog wel gebruik maken van haar 
kapsalon, aldus het oordeel van de rechtbank Gelderland.  
 
Burgemeester Beuningen sluit pand na hennepkwekerij 
De burgemeester van de gemeente Beuningen heeft een woning met achterliggende schuur aan de 
Veluwestraat in Ewijk voor drie maanden gesloten. Afgelopen april trof de politie een operationele 
hennepkwekerij aan nadat zij een tip via Meld Misdaad Anoniem hadden ontvangen.  
“Sluiting van een pand is een stevige maatregel. Het is ook een passende maatregel. Onze inwoners 
moeten zich veilig voelen in hun woonomgeving. Via Meld Misdaad Anoniem kwamen er tips binnen over 
een mogelijke hennepkwekerij, daarop is de politie gaan kijken. Samen met onze inwoners zorgen we dat 
onze buurten leefbaar en veilig zijn.”, aldus de burgemeester. 
 
Hennepkwekerij leidt tot sluiting woning Nijmegen 
De burgemeester van Nijmegen heeft besloten een woning, met bijbehorend perceel, te sluiten voor drie 
maanden vanwege het aantreffen van een hennepdrogerij en 8,5 kilo gedroogde hennep. De politie 
besloot eind juli een onderzoek naar de woning en de verdachte te starten naar aanleiding van een tip via 
Meld Misdaad Anoniem.  
 
Tijdens het onderzoek werd de verdachte aangehouden terwijl hij sealbags met gedroogde henneptoppen 
bij zich had. Daaropvolgend deed de politie een huiszoeking en trof 8,5 kilo henneptoppen en 5.300 euro 
aan.  
 
Drugspand in Duiven twee maanden gesloten na M.-tip 
De burgemeester van Duiven heeft een drugspand in de wijk Oud-Zuid voor twee maanden gesloten 
vanwege het aantreffen van een hennepkwekerij op 20 juli. Dankzij een melding via Meld Misdaad 
Anoniem kwam de politie in mei de hennepkwekerij op het spoor.  
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Taakstraf en voorwaardelijke celstraf wegens mishandeling Zutphen 
De rechtbank veroordeelde een 20-jarige man uit Zutphen voor betrokkenheid bij een vechtpartij in het 
centrum van de stad. Een plaatsgenoot liep daarbij ernstige verwondingen op, waaronder een gebroken 
oogkas en neusbot. De man krijgt een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een taakstraf van 180 
uur. Mede dankzij anonieme tips kwam de politie hem op het spoor. 
 
Anonieme melding leidt politie naar ondergrondse hennepkwekerij in Hulshorst 
De politie heeft op 28 juli een grote ondergrondse hennepkwekerij ontdekt in een schuur bij een woning 
aan de Harderwijkerweg in Hulshorst. Daarnaast werden ook zes wapens en een groot geldbedrag 
aangetroffen. Agenten waren een onderzoek gestart naar de woning na een tip via Meld Misdaad 
Anoniem. Alles is in beslag genomen en de bewoners zijn aangehouden. 
 
2.200 hennepplanten aangetroffen in loods Neede 
In een pand aan de Bedrijvenweg in Neede heeft de politie op 11 augustus een hennepkwekerij met 2.200 
hennepplanten ontruimd. Mede dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de loods 
op het spoor. Alle planten en kweekattributen zijn in beslaggenomen en vernietigd. 
 
Burgemeester Maasdriel sluit panden na vondst hennep 
In de gemeente Maasdriel zijn afgelopen augustus in drie panden hennepplantages aangetroffen. Aan de 
Parallelweg in Hedel is er naast hennep ook een knipperij en een kleine hoeveelheid harddrugs 
gevonden. Aan de Berm in Kerkdriel werd een hennepkwekerij aangetroffen en aan de Hondstraat in 
Velddriel werd ook een grote hoeveelheid hennep en een knipperij ontdekt. Burgemeester Henny van 
Kooten heeft drie locaties gesloten, twee bedrijfspanden en één woning. Over twee locaties zijn tips 
binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem 
 
Buren met hennepkwekerij Spankeren krijgen taakstraf 
De rechtbank heeft een 53-jarige man en een echtpaar uit Dieren veroordeeld tot werkstraffen wegens 
betrokkenheid bij hennepteelt. In juli 2019 trof de politie een kweekruimte aan in een uitgegraven 
kruipruimte onder de woningen in Spankeren. Dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem en een positieve 
netmeting van de energieleverancier kwam de politie hen op het spoor.  
 
Het echtpaar, een 59-jarige man en een 56-jarige vrouw, zouden zeker 65.000 euro hebben verdiend met 
de hennepkwekerij. Dit bedrag dienen zij terug te betalen aan de Staat. De man is veroordeeld tot 80 uur 
taakstraf, terwijl zijn vrouw 60 uur taakstraf kreeg.  
 
Eén dag later trof de politie ook een hennepkwekerij aan in de kruipruimte van de 53-jarige buurman. De 
hennepplanten waren echter niet meer aanwezig, maar er stonden nog wel plantenbakken, hennepresten, 
lampen en ventilatoren. De buurman kreeg een taakstraf van 100 uur en moet daarnaast ook 25.000 euro 
terugbetalen aan de Staat. 
 
Hennepkwekerij in Groenlo ontmanteld dankzij anonieme tip 
De politie heeft op 10 september een hennepkwekerij ontmanteld in een appartement aan de Nieuwstad in 
Groenlo. Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem gingen agenten poolshoogte nemen. In 
de woning troffen zij zo’n 450 hennepplanten aan. Alles is in beslag genomen en vernietigd.  
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Burgemeester Nijmegen sluit woning vanwege drugshandel 
De burgemeester van Nijmegen heeft op 24 september besloten een woning aan de Lingestraat te sluiten 
vanwege langdurige drugshandel. Tijdens de arrestatie van een 44-jarige bewoner werd zowel soft- als 
harddrugs aangetroffen. Mede dankzij M.-tips en eigen onderzoek besloot de politie over te gaan tot 
handelen. “Dit leverde voor de buurt een onveilige situatie op. Ook kwamen de leefbaarheid en veiligheid 
in de omgeving erdoor in gevaar.”, aldus de burgemeester.  
 
M.-tip leidt politie Arnhem naar hennepkwekerijen en wapen 
Dankzij meldingen via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie begin oktober twee hennepkwekerijen in 
Arnhem ontmanteld. Tijdens een doorzoeking van een woning in de wijk Malburgen troffen agenten ruim 
300 hennepplanten, een gestolen bromfiets en een wapen aan. Later op de dag werd een hennepkwekerij 
in een woning in de wijk Schuytgraaf ontruimd. Daar werden in totaal ruim 400 hennepplanten 
aangetroffen. Op beide locaties zijn de goederen in beslag genomen en de hennep vernietigd.  
 
Hennepkwekerij Hedel ontdekt na M.-tip 
De burgemeester van Maasdriel heeft begin oktober een woning aan de Voorstraat in Hedel gesloten voor 
drie maanden wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. Volgens de gemeente waren tips via Meld 
Misdaad Anoniem de aanleiding om poolshoogte te nemen op het adres. 
 
Burgemeester van Elburg sluit woning vanwege drugshandel 
Burgemeester Rozendaal van de gemeente Elburg heeft eind oktober een woning aan de Vale Ouwelaan 
in ’t Harde laten sluiten vanwege het aantreffen van een hennepkwekerij in aanbouw. Naar aanleiding van 
een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de woning op het spoor. Nader onderzoek deed de 
politie en gemeente besluiten over te gaan tot een huiszoeking. Daar troffen zij hennepkwekerij-attributen 
aan, zoals 240 potten met aarde, 25 assimilatielampen, 25 armaturen, 25 transformatoren en 
groeimiddelen.  
 
Illegaal feest Angerlo beëindigd na een M.-tip 
De politie heeft in de nacht van 31 oktober een illegaal feest in het Gelderse Angerlo beëindigd. Agenten 
kwamen een kijkje nemen na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Ongeveer 20 aanwezige jongeren 
hebben een boete gekregen. De politie greep vroegtijdig in, om zo te voorkomen dat het feest groter zou 
worden. 
 
Cocaïnedealer uit Groenlo opgepakt na M.-tip 
Een 34-jarige man uit Groenlo is eind oktober gearresteerd wegens drugsdealen. Agenten kwamen de 
man op het spoor dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem. Zijn auto is ook in beslag genomen, ‘omdat 
misdaad niet mag lonen’, aldus de politie. 
 
Hennepkwekerij aangetroffen in lege woning Arnhem-Noord 
De politie heeft op 3 november een hennepkwekerij ontdekt in een lege woning aan de Dr. 
Schaepmanlaan in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem 
ging de politie poolshoogte nemen. Met behulp van een ladder konden agenten via de eerste verdieping 
naar binnen gaan, aangezien het huis niet werd bewoond. Daar troffen zij in totaal 309 hennepplanten 
aan. Alles is ontmanteld en vernietigd. 
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Hennepkwekerij opgerold in centrum Wijchen 
Begin november heeft de politie Wijchen een kleine hennepkwekerij in een woning in het centrum van de 
stad ontmanteld dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. Agenten troffen 50 hennepplanten aan. De 44-
jarige bewoner is aangehouden. 
 
Hennepkwekerij ontdekt in woning Arnhem-Zuid 
Naar aanleiding van tips via Meld Misdaad Anoniem troffen agenten op 10 november een hennepkwekerij 
aan in een woning in de Arnhemse wijk De Laar-Oost. Al snel bleek dat ook de elektriciteit illegaal werd 
afgetapt. Een specialistisch bedrijf heeft de hennepkwekerij ontmanteld.  
 
Grote hennepkwekerij in Nijmegen ontruimd na anonieme tip 
De politie heeft op 10 november een grote hennepkwekerij ontmanteld in een bedrijfspand aan de 
Beurtvaartweg in Nijmegen. Agenten kwamen het pand op het spoor dankzij een anonieme melding. 
Tijdens de ontmanteling bleek dat er ook sprake was van diefstal van stroom en water. 
 
Politie vindt 250 kilo illegaal vuurwerk Borculo dankzij anonieme tip 
De politie heeft op 17 november in een woning in Borculo 250 kilo aan illegaal vuurwerk aangetroffen. Een 
18-jarige bewoner is aangehouden. Agenten gingen poolshoogte nemen naar aanleiding van een tip via 
Meld Misdaad Anoniem. In de woning vonden zij meerdere dozen vol cobra’s en shells. “We troffen het 
opgeslagen vuurwerk midden in een woonwijk aan, en dat is levensgevaarlijk”, aldus een 
politiewoordvoeder. Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd 
 
Anonieme tips leiden politie Brummen naar illegaal vuurwerk, sigaretten en vuurwapens 
De politie Brummen heeft eind november bij twee acties zwaar illegaal vuurwerk, (vuur)wapens, illegale 
sigaretten en contact geld in beslag genomen dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem. In totaal zijn vier 
personen aangehouden.  
 
Bij de eerste actie trof de politie op meerdere plaatsen illegaal vuurwerk aan. In een woning in 
Brummen werden meer dan 800 stuks zwaar vuurwerk en een grote partij illegale sigaretten gevonden.  
Bij de tweede actie werd een voertuig van de weg gehaald dat vol zat met illegaal vuurwerk. De drie 
inzittenden droegen (vuur)wapens en hadden veel geld op zak. In de woning van één van de inzittenden in 
Eerbeek werd ook een grote partij illegaal vuurwerk aangetroffen. Alles is in beslag genomen. 
 
Illegaal vuurwerk in Velp in beslag genomen 
De politie heeft op 27 november in een woning in Velp illegaal vuurwerk in beslag genomen. Mede dankzij 
een tip via Meld Misdaad Anoniem kwamen de agenten poolshoogte nemen. De bewoner is aangehouden. 
 
Vondst van 58 kilo illegaal vuurwerk in Poederoijen 
Een 19-jarige jongen uit Poederoijen is op 18 december aangehouden wegens het bezitten van 58 kilo 
illegaal vuurwerk. Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de partij op het spoor. Het 
vuurwerk lag opgeslagen in een schuurtje nabij de woning. 
 
Politie vindt 50 kilo illegaal vuurwerk in Velddriel 
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem hebben agenten op 26 december onderzoek 
gedaan bij een woning in Velddriel vanwege het vermoedelijk opslaan van illegaal vuurwerk. In de schuur 
achter het huis troffen agenten ruim 50 kilo illegaal vuurwerk aan, waaronder cobra’s, mortieren en 
lawinepijlen. Alles is in beslag genomen en vernietigd.  
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Overijssel 
Acht aanhoudingen en vondst van twintig wapens Deventer 
De politie en het Openbaar Ministerie hebben op 4 maart op vier locaties in Deventer doorzoekingen 
gedaan. Tijdens die doorzoekingen zijn ongeveer twintig wapens aangetroffen; vuurwapens, nep-
vuurwapens en andere verboden wapens. Daarnaast zijn er enkele tonnen aan contant geld gevonden. Er 
zijn acht verdachten aangehouden voor het overtreden van de wet wapens en munitie. De zaak kwam aan 
het rollen door een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem. Het was de aanleiding voor het opstarten van 
een onderzoek. 
 
Op basis van de M.-tip, het onderzoek en aanvullende informatie is besloten om twee woonpercelen 
inclusief een loods aan de Bruggestraat, een woning aan het Bellendoornplein en een industriepand op 
Koningsbergenstraat binnen te treden. Dat gebeurde in samenwerking met de Douane en Defensie omdat 
zij gespecialiseerd zijn in het vinden van verborgen opbergruimtes. Alle wapens en het geldbedrag zijn in 
beslag genomen. De acht verdachten, vier mannen en vier vrouwen uit Deventer, zijn overgebracht naar 
het politiebureau. Daarnaast zijn er twee campers in beslag genomen omdat het vermoeden bestaat dat 
deze betaald zijn met crimineel geld. 
 
Illegale growshop Deventer ontmanteld door politie dankzij M.-tips 
Naar aanleiding van M.-tips deed de politie eind mei een onderzoek naar een woonboot aan de 
Hunneperkade in Deventer. Tijdens een doorzoeking troffen agenten een illegale growshop, vuurwapen en 
een ruime hoeveelheid soft- en harddrugs aan. Drie personen zijn aangehouden. 
 
Twee jaar celstraf voor inbreker uit Kampen 
De rechtbank Overijssel heeft afgelopen juni een 24-jarige man uit Kampen veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 24 maanden vanwege een inbraak eind juni 2017 in Zwolle. Tijdens de inbraak is er 
geweld gebruikt tegen de bewoner. Het daaropvolgende onderzoek leverde in eerste instantie geen directe 
aanwijzingen op. Na een aantal meldingen via Meld Misdaad Anoniem werd het onderzoek in april 2019 
herstart en is de verdachte in beeld gekomen. Naast zijn gevangenisstraf, dient de dader ook het 
slachtoffer een schadevergoeding van bijna 200 euro betalen. 
 
Hennepkwekerij Raalte ontmanteld dankzij anonieme tips 
Naar aanleiding van meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem is de politie begin juli een onderzoek 
gestart naar een mogelijke hennepkwekerij aan de Esstraat in Raalte. Daarop besloot zij de woning te 
betreden en troffen ze een operationele hennepkwekerij met 350 hennepplanten aan. Alles is in beslag 
genomen en vernietigd. 
 
Hennepkwekerij in Deventer ontmanteld dankzij M.-tips 
Dankzij M.-tips heeft de politie Deventer eind juli een hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan de 
Tabaksstraat. De bewoner voelde kennelijk al nattigheid, want een deel van de hennepkwekerij was 
inmiddels uit de woning gehaald en in de tuin gezet. 
 
Drugsdealer uit Enschede aangehouden na anonieme melding 
Een man uit Enschede is op 21 juli aangehouden wegens het bezitten en mogelijk verhandelen van 
harddrugs vanuit zijn woning aan de Galvanistraat. De politie kwam de man op het spoor dankzij een tip 
via Meld Misdaad Anoniem. 
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Politie ontdekt hennepkwekerij Hardenberg na M.-tip 
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem troffen wijkagenten op 19 november een 
hennepkwekerij aan in een flat aan de Spaanskamp in Hardenberg. Verdeeld over meerdere ruimtes 
waren 270 hennepplanten aanwezig. De politie heeft de hennepkwekerij ontmanteld en twee verdachten 
aangehouden. 
 
Aanhouding na ontmantelde hennepkwekerij Eefde 
Naar aanleiding van tips via Meld Misdaad Anoniem ontmantelde een speciaal team van de politie begin 
december een hennepkwekerij in een woning op de Angerenhof in Eefde. In de benedenwoning troffen 
agenten een tent met daarin een onbekend aantal hennepplanten. Eén persoon is aangehouden. 
 
Politie ontruimd hennepkwekerij Hengelo na M.-tips 
De politie heeft op 9 december een hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan de Slachthuisweg in 
Hengelo. Dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem gingen agenten de poolshoogte nemen op de locatie. 
Eenmaal binnen troffen zij ruim 300 hennepplanten aan op zolder. Deze zijn in beslag genomen. 
 
Inbeslagname vuurwapen in woning Deventer 
Mede dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie op 18 december een vuurwapen in beslag 
genomen in een woning in Deventer. Ook werd munitie en illegaal vuurwerk aangetroffen. De bewoner is 
aangehouden. 
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OVERZICHT MELDINGEN 2011-2020 

 
 

MELDINGEN TOP 5 (CATEGORIEËN) 

1. Softdrugs 668 +34% 
2. Harddrugs 594 +50% 
3.        Geweldsdelicten 201 +37% 
4 Financieel-economische delicten 141 +55% 
5. Diefstal/verduistering 97 +43% 

 
RESULTATEN* 

Aanhoudingen 387 
In beslag genomen: 
Geld 28.800 euro 
Hennepplanten 8.742  
Vuurwapens 51 
Slag- en steekwapens 45 

*De resultaten zijn gebaseerd op de terugkoppeling door de politie in het afgelopen jaar.  
 

UITGELICHTE ZAAK IN DEZE EENHEID 

Vondst van 2.200 kilo vuurwerk in Sint-Oedenrode dankzij M.-tip 
Eind oktober trof de politie een enorme hoeveelheid vuurwerk aan in een loods aan de Schijndelseweg 
in Sint-Oedenrode. De vondst van in totaal 2.200 kilo werd gedaan na een tip via Meld Misdaad 
Anoniem 
 
Meer over deze zaak en andere opgeloste zaken op de volgende pagina. 

MELDINGEN | EENHEID OOST-BRABANT 

2020 1.937 (+48%) 
2019 1.309  
2018 1.128  
2017 1.305 
2016 1.174 
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MELDINGEN PER 10.000 INWONERS 

Limburg 21,0 
Zeeland-West-Brabant 17,7 
Landelijk 14,8 
Rotterdam 14,5 
Noord-Nederland 13,8 
Oost-Brabant 13,4 
Oost-Nederland 13,2 
Amsterdam 12,2 
Noord-Holland 12,0 
Den Haag 11,9 
Midden-Nederland 11,1 

 
OPGELOSTE ZAKEN UIT DE MEDIA 

Bossche drugsdealer met 67 pakketjes cocaïne aangehouden 
Begin januari hield de politie een 23-jarige man uit Den Bosch aan op verdenking van het dealen van 
drugs. De agenten zagen op de Taxandriaweg in Waalwijk een auto rijden waarbij de kentekenplaat niet 
leesbaar was. Hierop besloten zij een controle in te stellen, waaruit bleek dat het rijbewijs van de 
bestuurder was ingevorderd. De agenten namen de bestuurder mee naar het bureau voor verder 
onderzoek. Al snel bleek dat de politie recentelijk een M.-tip had ontvangen over mogelijke drugsdeals 
vanuit deze auto. Hierop volgend stelde de politie een nader onderzoek in naar de auto, met 67 verstopte 
pakketjes cocaïne als resultaat. 
 
Drugsdealer Oss opgepakt dankzij M.-tip 
Dankzij een M.-tip heeft de politie eind mei een 26-jarige man in Oss gearresteerd wegens drugsdealen. In 
de woning van de man trof de politie onder meer een grote hoeveelheid contact geld, drugsgerelateerde 
goederen en meerdere soorten drugs aan. 
 
Aanhouding drugsdealer Den Bosch mede dankzij anonieme melding 
De politie van Den Bosch heeft eind mei een 25-jarige man aangehouden wegens drugsdealen. De 
verdachte was al langere tijd in beeld bij de politie, mede dankzij een M.-tip. Eind mei is hij op heterdaad 
betrapt. Zijn handelsvoorraad en auto zijn in beslag genomen.  
 
Burgemeester Mill en Sint Hubert sluit woning vanwege grote hennepkwekerij 
Eind april besloot de burgemeester van Mill en Sint Hubert een woning met bijbehorende perceel voor drie 
maanden te sluiten vanwege het aantreffen van een hennepkwekerij. M.-tips en aansluitend onderzoek 
vanuit de politie leidde tot de ontmanteling van een grote hennepkwekerij met 2.952 hennepplanten op het 
achterste deel van het perceel. Gezien de omvang en de professionaliteit van de hennepkwekerij was de 
sluiting van zowel de woning als het perceel gerechtvaardigd, aldus de rechtbank Oost-Brabant.  
 
Anonieme tip leidt Eindhovense politie naar wapen en cocaïne 
Mede dankzij een M.-tip trof de politie begin oktober een vuurwapen en een grote hoeveelheid harddrugs 
aan in een woning in Woensel-Zuid. Agenten roken een zware geur van cocaïne door het huis. Alles is in 
beslag genomen en de verdacht wordt nog verhoord. 
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Anonieme melding leidt tot 2,5 kilo amfetamine in Eindhoven 
Naar aanleiding van een M.-tip besloot de politie Eindhoven begin oktober onderzoek te verrichten naar 
een verdachte woning in de stad. Naast drugsgerelateerde goederen, troffen de agenten ook 2,5 kilo 
amfetamine en 50 gram cocaïne aan in de woning. 
 
Vondst van 2.200 kilo vuurwerk in Sint-Oedenrode dankzij M.-tip 
Eind oktober troffen Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) en de politie een enorme hoeveelheid 
vuurwerk aan in een loods aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. De vondst van in totaal 2.200 kilo 
werd gedaan na een tip via Meld Misdaad Anoniem. ”Zo’n enorme hoeveelheid hoort in een veilige bunker 
te liggen. Als zo’n hoeveelheid tot ontploffing komt, dan kan het goed zijn dat een behoorlijk gebied 
eromheen wordt weggevaagd.”, aldus de politie woordvoerder. Het vuurwerk is in beslag genomen en de 
beheerder van de loods is aangehouden. 
 
Anonieme tip leidt naar 244 kilo illegaal vuurwerk in Erp 
In een woning en loods aan de Hesselereind in Erp heeft de politie op 11 november 244 kilo illegaal 
vuurwerk in beslag genomen. Naar aanleiding van een anonieme tip ging de politie poolshoogte nemen op 
het adres. Daar troffen zij onder andere cobra’s en zogenoemde shells aan. ‘’Het is een grote hoeveelheid 
vuurwerk, die bij ontploffing kan leiden tot erg veel schade”, aldus de politie Veghel. Het vuurwerk is in 
beslag genomen en de 34-jarige bewoner is aangehouden. 
 
Illegale gokpartij in Eindhoven beëindigd dankzij anonieme tips 
Dankzij meldingen via Meld Misdaad Anoniem betrad de politie Eindhoven op 9 december een woning aan 
de Edisonstraat vanwege vermoedens omtrent illegaal gokken. Eenmaal binnen troffen agenten vier 
personen en grote sommen geld aan. In totaal werd een geldbedrag van tienduizenden euro’s in beslag 
genomen. Daarnaast werden ook nog enkele zwaarden gevonden. Alle aanwezigen zijn aangehouden. 
 
12 maanden cel voor witwassen 
Afgelopen december heeft het gerechtshof van ‘s-Hertogenbosch een 63-jarige verdachte in hoger beroep 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor witwassen, medeplegen van valsheid in 
geschrift en het opzettelijk nalaten van het verstrekken van gegevens. Mede dankzij een anonieme tip in 
2010 kwam de zaak aan het rollen. Na onderzoek van zowel de politie, Belastingdienst als het OM kwam 
de eerste veroordeling in 2016 vanwege het witwassen van miljoen euro’s crimineel geld via goede 
doelen. Het hoger beroep wat daarop volgde is hiermee beslecht.  
 
Politie Eindhoven arresteert vuurwerkverkopers 
In Eindhoven heeft de politie op 24 december twee personen van 26 en 35 jaar aangehouden voor de 
verkoop van zwaar illegaal vuurwerk. In totaal werden 600 cobra’s en 1.000 nitraten in beslag genomen. 
Een deel van deze hoeveelheid lag opgeslagen in een appartement in Den Bosch. Mede dankzij 
anonieme tips kwamen de verdachten in beeld. 
 
70 kilo illegaal vuurwerk in Oss in beslag genomen 
De politie heeft op 30 december in de wijk Ruwaard in Oss 70 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen en in 
beslag genomen. Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de woning op het spoor. 
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OVERZICHT MELDINGEN 2011-2020 

 
 

MELDINGEN TOP 5 (CATEGORIEËN) 

1. Softdrugs 840 +64% 
2. Harddrugs 729 +40% 
3.        Geweldsdelicten 244 +17% 
4. Financieel-economische delicten 196 +54% 
5. Diefstal/verduistering 120 +82% 

 
RESULTATEN* 

Aanhoudingen 318 
In beslag genomen: 
Hennepplanten Geen terugkoppeling ontvangen 
Vuurwapens 58 
Slag- en steekwapens 70 

*De resultaten zijn gebaseerd op de terugkoppeling door de politie in het afgelopen jaar.  
 

UITGELICHTE ZAAK IN DEZE EENHEID 

Miljoen euro aan namaakartikelen onderschept in Spaanse Polder mede dankzij M.-tip 
Tijdens invallen op 5 maart in meerdere garageboxen in een bedrijvencomplex in Spaanse Polder nam 
de politie voor meer dan een miljoen euro aan namaakartikelen in beslag. In het boxencomplex werden 
meerdere compleet ingerichte kledingwinkels aangetroffen 
 
Meer over deze zaak en andere opgeloste zaken op de volgende pagina. 
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MELDINGEN PER 10.000 INWONERS 

Limburg 21,0 
Zeeland-West-Brabant 17,7 
Landelijk 14,8 
Rotterdam 14,5 
Noord-Nederland 13,8 
Oost-Brabant 13,4 
Oost-Nederland 13,2 
Amsterdam 12,2 
Noord-Holland 12,0 
Den Haag 11,9 
Midden-Nederland 11,1 

 
OPGELOSTE ZAKEN UIT DE MEDIA 

Miljoen euro aan namaakartikelen onderschept in Spaanse Polder mede dankzij M.-tip 
Tijdens invallen op 5 maart in meerdere garageboxen in een bedrijvencomplex in Spaanse Polder nam de 
politie voor meer dan een miljoen euro aan namaakartikelen in beslag. In het boxencomplex werden 
meerdere compleet ingerichte kledingwinkels aangetroffen. Behalve kleding vond de politie ook parfums, 
schoenen en tassen van diverse luxe merken. De politie vermoedt dat de spullen allen van Turkse makelij 
zijn. De inkoopwaarde van de kleding ligt volgens de politie vermoedelijk op ongeveer 450.000 euro, de 
verkoopwaarde gaat richting een  miljoen euro. Een M.-tip leidde politie vervolgens naar een andere 
opslagbox in hetzelfde pand waar zij nog een ingerichte winkel vol namaakartikelen vond. Alle artikelen 
zijn vernietigd. 
 
27 aanhoudingen bij illegaal gokpand Rotterdam 
Dankzij een anonieme melding kwam de politie op 19 april een illegaal gokpand op het spoor aan de 
Innsbruckweg in Rotterdam. Op het moment van de inval waren 27 mensen in het pand aanwezig. De 
agenten troffen tafels met geld, fiches, kaartspellen en twee gokkasten aan. Alle aanwezigen zijn 
aangehouden voor witwassen en/of overtreding van de wet op de kansspelen. Ook kregen ze allemaal 
een boete van 390 euro voor het overtreden van de noodverordening met betrekking tot corona. 
Daarnaast zijn ruim 10.000 euro aan contant geld, de gokkasten en twee auto’s  in beslag genomen. 
 
Hennepkwekerij aangetroffen in Schiedam dankzij M.-tip 
Na een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie op 29 april, in samenwerking met netbeheerder 
Stedin, een hennepkwekerij ontmanteld aan de Johan van Wagenaarstraat in Schiedam. Zij troffen in de 
woning 228 hennepplanten aan. Er is één persoon aangehouden. 
 
Politie vindt wapens en hennepkwekerij dankzij M.-tip 
Dankzij een M.-tip heeft de politie op 13 mei een hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan de Jan 
van Avennestraat in Schiedam. Daar troffen zij, naast 250 hennepplanten, ook twee vuurwapens aan. Er 
wordt een onderzoek ingesteld naar de eigenaar van het pand. 
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Hennepkwekerij Schiedam ontmanteld na M.-tip 
De politie en Stedin troffen begin juni een hennepkwekerij aan in een woning aan de Lange Nieuwstraat in 
Schiedam dankzij een M.-tip. Alle drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. 
 
77-jarige Nederlandse hoofdverdachte in zaak cocaïnehandel 
Volgens het Openbaar Ministerie en het Gazet van Antwerpen is de 77-jarige hoofdverdachte Willem van 
de G. spil in een grote smokkelzaak in een Belgisch-Nederlandse onderzoek. Van de G. is een 
Nederlandse eigenaar van een waterzuiveringsbedrijf in de haven van Antwerpen.  
 
In april 2019 kwamen meerdere containers, afkomstig uit Brazilië, aan in de haven van Rotterdam. Uit 
scans bleek dat in één van de twee containers 3.200 kilo cocaïne bevatte. Dit had een straatwaarde van 
circa 160 miljoen euro. De Nederlandse douane liet weten een melding te hebben ontvangen via Meld 
Misdaad Anoniem over de twee desbetreffende containers, waarna deze onder de loep werden genomen.  
 
Anonieme meldingen leiden tot groot drugsonderzoek; vijf aanhoudingen 
In een groot drugsonderzoek in Hendrik-Ido-Ambacht heeft de politie op 12 juni vijf verdachten 
aangehouden op verdenking van drugshandel. Meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem waren het 
startsein voor het drugsonderzoek. Ook hieruit bleek dat in een woning aan de Perengaarde gedeald 
werd. Bij doorzoeking van de woning vond de politie 48 ponypacks met cocaïne, 2.000 euro contant geld 
en een nepvuurwapen.  
 
Drugsdealer in Heenvliet aangehouden dankzij M.-tips 
De politie heeft een 52-jarige man uit Heenvliet op 21 juni aangehouden voor het dealen van drugs vanuit 
zijn woning. Ook arresteerde de politie een aantal klanten. De politie kwam in actie na meldingen bij Meld 
Misdaad Anoniem. Uit observaties constateerden agenten de handel vanuit zijn woning. De drugs is in 
beslag genomen en wordt vernietigd. 
 
Grondstoffen harddrugs: duizenden kilo’s in loods Melissant aangetroffen 
De politie heeft een grote partij grondstoffen in beslag genomen die gebruikt worden bij de productie van 
harddrugs. Op zaterdag 11 juli wilden douaniers een bestelbus controleren in Melissant. Direct na het 
‘stopteken’ nam de chauffeur de benen en liet hij de bus achter. In de bus werden 127 jerrycans zoutzuur 
en 49 zakken wijnsteenzuur aangetroffen; deze zijn direct in beslag genomen.  
 
Na het aantreffen van de bestelbus en een anonieme melding via Meld Misdaad Anoniem werd in vier 
loodsen aan de Nieuweweg in Melissant een vervolgonderzoek ingesteld. Hier werd in totaal 6.000 liter 
zoutzuur aangetroffen, waarmee duizenden kilo’s amfetamine (speed) gemaakt kan worden. Ook troffen zij 
vier gestolen auto’s aan. Een 40-jarige man uit Oosterland is aangehouden.   
 
Anonieme melding leidt politie naar drugsdealer Vlaardingen 
De politie Rotterdam heeft een 35-jarige man op 24 juli aangehouden wegens drugsdealen vanuit zijn 
auto. Team Ondermijning startte een onderzoek naar de verdachte naar aanleiding van anonieme 
meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Tijdens een overdracht van drugs betrapte de politie de man op 
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heterdaad. Hij had in zijn auto meerdere zakjes MDMA, xtc-pillen, hennep , zakjes cocaïne en vier 
telefoons. In zijn woning in Rotterdam werd ook nog voor ruim een kilo aan harddrugs gevonden. De 
politie heeft alles in beslag genomen, inclusief zijn auto.  
 
Politie rolt hennepkwekerij Spijkenisse op dankzij M.-tip 
De politie heeft op 15 augustus een hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan de Rigolettostraat in 
Spijkernisse. Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem startte de politie een eigen 
onderzoek. Op basis daarvan besloten agenten de woning te betreden en troffen zij 334 hennepplanten 
aan. Een 40-jarige aanwezige in de woning is aangehouden. 
 
Politie vindt wapens, munitie en drugs in Rotterdam dankzij M.-tip 
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie Rotterdam eind augustus diverse 
harddrugs, wapens, dempers, munitie en geld in beslag genomen. Tijdens de huiszoeking in een woning 
aan de Aarnoudstraat waren een 30-jarige vrouw, een 31-jarige vrouw en een 36-jarige man aanwezig; 
allen zijn aangehouden.  
 
Drugsdealer in Papendrecht opgepakt dankzij M.-tips 
De politie heeft op 4 oktober een 21-jarige Rotterdammer opgepakt in Papendrecht wegens handelen in 
harddrugs. Na meldingen via Meld Misdaad Anoniem werd de man op heterdaad aangehouden. Tijdens 
zijn arrestatie werd cocaïne, heroïne en hasj in beslag genomen.  
 
Ontdekking hennepkwekerij leidt tot aanhouding Dordrecht 
De politie heeft op 8 oktober een hennepkwekerij ontmanteld in een bedrijfspand aan de Krispijnseweg in 
Dordrecht. Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem startte de politie een onderzoek naar het adres. 
Tijdens de doorzoeking van het pand troffen agenten 195 hennepplanten aan. Een 40-jarige inwoner van 
de stad is aangehouden.  
 
15 maanden cel drugsdealer Hendrik-Ido-Ambacht 
Dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem werden afgelopen juni vijf aanhoudingen verricht wegens 
drugshandel in de Perengaarde in Hendrik-Ido-Ambacht. Een 52-jarige drugsdealer en vier kopers werden 
aangehouden. Daarnaast werden diverse druggerelateerde goederen in beslag genomen.  
Begin oktober begon de rechtszaak tegen de 52-jarige verdachte. De rechtbank heeft de man veroordeeld 
tot 15 maanden gevangenisstraf en het terugbetalen van €5.846,13. 
 
Anonieme tip leidt politie naar 80 kilo illegaal vuurwerk Alblasserdam 
Op 15 november heeft de politie een 23-jarige man uit Alblasserdam gearresteerd wegens het bezitten en 
mogelijk handelen in illegaal vuurwerk. Er werd een onderzoek ingesteld naar de man en diens woning 
aan de Blokweerweg naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem. Agenten troffen in de schuur 
van de verdachte een grote hoeveel cobra’s en shells aan. Alles is in beslag genomen en zal worden 
vernietigd. 
 
 



 

5 

1.000 hennepplanten geruimd in Dordrecht dankzij M.-tip 
Het hennepteam van politie Dordrecht heeft op 17 november een hennepkwekerij ontmanteld in een 
bedrijfspand aan de Madame Curiestraat. In het pand stonden naar schatting 1.000 hennepplanten. 
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de locatie op de radar van de politie. Het pand is 
gesloten en de hennepplanten vernietigd. 
 
Anonieme melding leidt politie naar hennepkwekerij Schiedam 
In een woning aan de Rembrandtlaan in Schiedam-West heeft de politie op 18 november een 
hennepkwekerij aantroffen. Geholpen door een tip via Meld Misdaad Anoniem gingen agenten een kijkje 
nemen op de locatie. Eenmaal aangekomen bleken 524 gebruikte potten en 250 gedroogde 
henneptoppen in de ruimte aanwezig te zijn. De hennepkwekerij is ontmanteld en de spullen worden 
vernietigd. 
 
Anonieme tips leiden agenten naar drugsdealer in de Rotterdamse wijk Zevenkamp 
In de Rotterdamse wijk Zevenkamp heeft de politie eind november een 46-jarige drugsdealer 
aangehouden. Mede dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de woning op spoor. Tijdens 
de inval werd de verdachte snel ingerekend. Dat ging zo snel, dat hij nog vermoedelijk cocaïne aan zijn 
handen had zitten tijdens zijn arrestatie. De gemeente zal besluiten wat er met de woning gaat gebeuren. 
 
Politie ontdekt hennepkwekerij in Papendrecht 
Op 25 november ontdekte de politie een hennepkwekerij in Papendrecht. Na een anonieme melding via 
Meld Misdaad Anoniem stelden agenten een onderzoek in bij een woning aan de Roemer Visscherstraat. 
Daar troffen zij een in werking zijnde kwekerij aan. Deze is ontmanteld en de hennepplanten worden 
vernietigd.  
 
Grote vuurwerkvangst Dordrecht dankzij M.-tip 
Middenin het centrum van Dordrecht heeft de politie op 5 december een grote vuurwerkvangst gedaan 
dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. Agenten troffen in de woning ruim 1.200 nitraten en 165 
cobra’s aan.  
 
Politie treft hennepkwekerij Rotterdam aan na anonieme tip 
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem betrad de politie op 16 december een woning in de 
Rotterdamse wijk Zevenkamp vanwege een mogelijke hennepkwekerij. Agenten troffen een kweektent en 
een aanzienlijke hoeveelheid gedroogde hennep aan. Er wordt een proces verbaal opgemaakt tegen de 
bewoner 
 
Politie ontruimt hennepkwekerij Spijkenisse mede dankzij M.-tip 
De politie heeft in Spijkenisse een hennepkwekerij ontmanteld mede dankzij een tip via Meld Misdaad 
Anoniem. In een woning in de wijk Vogelzang werden op 16 december ruim 500 potten met hennepresten 
aangetroffen. Ook was er sprake van diefstal van water en elektriciteit. De 28-jarige bewoner is 
aangehouden. 
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Hennepkwekerij ontdekt in Rotterdam Charlois na anonieme tips 
Mede dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie een hennepkwekerij ontruimd in een woning 
aan de Ebenhaezerstraat in de Rotterdamse wijk Charlois. Na grondig onderzoek besloot de politie op 17 
december de woning te betreden en troffen zij 684 hennepplanten en 50 speciale lampen aan. Een 
verdachte is aangehouden. 
 
Forse hennepkwekerij ontmanteld in Capelle aan den IJssel 
De politie heeft op 18 december een hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan de Zadkinerade in 
Capelle-Schollevaar na een anonieme tip. In totaal troffen agenten ruim 400 hennepplanten aan in de 
kruipruimte van de woning. Ook bleek er sprake te zijn van stroomdiefstal. De bewoner is aangehouden. 
 
Politie ontruimt illegaal gokpand in Papendrecht 
Op bedrijventerrein De Biezen in Papendrecht heeft de politie een illegaal gokpand aangetroffen en 
ontruimd. Eind december kwamen agenten de locatie op het spoor na een tip via Meld Misdaad Anoniem. 
Er werden drie pokertafels met bijbehorende attributen in beslag genomen. Het pand is op last van de 
burgemeester gesloten.  
 
Illegale kapper wordt gesloten na anonieme tip 
De politie heeft in een schuur achter een woning in de Dordrechtse wijk Sterrenburg een ingerichte 
kapsalon aangetroffen en gesloten wegens het overtreden van de coronamaatregelen. Wijkagenten 
gingen op 29 december poolshoogte nemen na een M.-tip. De gemeente zal verder bepalen wat de 
consequenties zullen zijn voor de eigenaar.  
 
Nepkleding en illegaal vuurwerk in beslag genomen in Rotterdam-Pernis 
De politie heeft op oudjaarsdag in een woning in Rotterdam-Pernis nepkleding en enkele kilo’s illegaal 
vuurwerk in beslag genomen. Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem deed de politie 
onderzoek naar de woning. Bij het binnentreden troffen zij shirts en truien aan van bekende merken, 
waaronder Hugo Boss en Daily Paper. Alles is in beslag genomen en er zal tegen de 28-jarige een proces-
verbaal worden opgemaakt.  
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OVERZICHT MELDINGEN 2011-2020 

 
 

MELDINGEN TOP 5 (CATEGORIEËN) 

1. Softdrugs 1.061 +44% 
2. Harddrugs 880 +45% 
3. Geweldsdelicten 200 +33% 
4. Financieel-economische delicten 193 +34% 
5. Verkeersdelicten 116 +32% 

 
RESULTATEN* 

Aanhoudingen 192 
In beslag genomen: 
Geld 75.321 euro 
Hennepplanten 8.418 
Vuurwapens 32 
Slag- en steekwapens 31 

*De resultaten zijn gebaseerd op de terugkoppeling door de politie in het afgelopen jaar.  
 

UITGELICHTE ZAAK IN DEZE EENHEID 
M.-tip ontmaskert spookwoning Tilburg, 44 kilo harddrugs ontdekt 
Eind november heeft de politie in een woning aan het Ketelhavenplein in Tilburg een darkwebwinkel 
voor drugs ontdekt dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. In totaal is 44 kilo harddrugs in beslag 
genomen. De politie heeft twee mannen aangehouden. 
 
Meer over deze zaak en andere opgeloste zaken op de volgende pagina. 
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MELDINGEN PER 10.000 INWONERS 

Limburg 21,0 
Zeeland-West-Brabant 17,7 
Landelijk 14,8 
Rotterdam 14,5 
Noord-Nederland 13,8 
Oost-Brabant 13,4 
Oost-Nederland 13,2 
Amsterdam 12,2 
Noord-Holland 12,0 
Den Haag 11,9 
Midden-Nederland 11,1 

 
OPGELOSTE ZAKEN UIT DE MEDIA 

Zeeland 
Politie ontruimt hennepkwekerij in Kapelle na anonieme tip 
Naar aanleiding van een M.-tip ontmantelde de politie begin mei een hennepkwekerij in een loods aan de 
Smokkelhoek in Kapelle. De politie trof een compleet ingerichte en operationele hennepkwekerij met ruim 
700 hennepplanten aan. Daarnaast vond de politie ook doorgeladen pistool. De aanwezige persoon in het 
pand is aangehouden. 
 
Politie vindt drugs in woning Middelburg dankzij M.-tips 
Dankzij M.-tips trof de politie drugs aan in een woning aan de Rusthofstraat in Middelburg. De politie 
stelde een onderzoek in naar aanleiding van meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Op 21 juli vond een 
doorzoeking plaats van de woning. Daar troffen agenten circa 250 gram hennep, een airsoftwapen en 
zwaar vuurwerk aan.  
 
Vuurwerk in woning Oud-Vossemeer ontdekt dankzij M.-tip 
De politie heeft eind oktober in een woning in Oud-Vossemeer illegaal vuurwerk in beslag genomen. 
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwamen agenten het vuurwerk op het spoor. Onderzoek deed 
het vermoeden bevestigen en leidde tot de inbeslagname. 
 
Anonieme tips ontmaskeren drugsdealers in Terneuzen 
Mede dankzij meldingen via Meld Misdaad Anoniem gingen politieagenten op 18 december poolshoogte 
nemen in een woning aan de Dijkstraat in Terneuzen wegens vermeende drugshandel. Bij de huiszoeking 
troffen agenten 210 gram cocaïne, 30 gram versnijdingsmiddel, 30 gram hennep, 34 tabletten oxycodon 
en een geldbedrag van enkele honderden euro’s aan. Alle goederen zijn in beslag genomen. Twee 
aanwezige personen in de woning zijn aangehouden. 
 
West-Brabant 
M.-tips leiden politie naar hennep en vervalste merkkleding in Etten-Leur 
Begin januari hebben de politie en gemeente Etten-Leur op meerdere locaties in de stad hennep en 
vervalste merkkleding in beslag genomen dankzij M.-tips. De eigenaren moeten binnenkort voor de rechter 
verschijnen. 
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Hennepkwekerij met 543 planten in Tilburg opgerold 
Mede dankzij anonieme meldingen heeft de politie op 9 januari een hennepkwekerij ontmanteld aan de 
Milsbeeksingel in Tilburg. Zij troffen 543 hennepplanten op de zolder van het pand aan. De eigenaar van 
het pand is aangehouden.  
 
Twee hennepkwekerijen opgerold dankzij Meld Misdaad Anoniem 
Dankzij M.-tips heeft de politie op 10 januari 900 hennepplanten en 12.5 kilo gedroogde hennep in beslag 
genomen op twee locaties in Tilburg. In een loods aan de Van der Coulsterstraat werd een hennepkwekerij 
gevonden met droognetten, apparatuur en gedroogde hennep als resultaat. Daarnaast troffen agenten in 
een woning aan de Milsbeeksingel voor de tweede keer een hennepkwekerij aan. In totaal stonden 540 
hennepplanten klaar om te worden geoogst. Op beide locaties is alles in beslag genomen 
 
Politie vindt wapen, munitie en drugs in woning Oudenbosch 
Naar aanleiding van een M.-tip trof de politie in januari een jachtgeweer, munitie en meerdere soorten 
harddrugs aan in een woning aan Pijnboomstraat in Oudenbosch. Twee bewoners zijn aangehouden. 
 
Ondergrondse hennepkwekerij Tilburg ontruimd na anonieme melding 
Eind januari ontmantelde de politie een hennepkwekerij onder de vloer van een garagebedrijf aan de Jules 
de Beerstraat in Tilburg. Dankzij een anonieme melding via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de 
hennepkwekerij op het spoor. Daar troffen zij 750 hennepplanten en één kilo gedroogde henneptoppen 
aan. Alles is in beslag genomen en vernietigd.  
 
Vijf hennepkwekerijen ontmanteld dankzij M.-tips 
De politie heeft in Fijnaard en Roosendaal vijf hennepkwekerijen ontmanteld dankzij meerdere anonieme 
meldingen via M. Naar aanleiding van deze M.-tips deed de politie in februari onderzoek naar vijf 
woningen en vond genoeg bewijs tot het overgaan van huiszoekingen op de volgende adressen: 

• In een woning aan de Sprookjeshof in Fijnaart trof de politie een hennepkwekerij met in totaal 207 
hennepplanten aan. In woning aan de Flintdijk in Roosendaal vond de politie 90 moederplanten 
en ongeveer 4.500 hennepstekken.   

• In een woning aan de Moerasberg in Roosendaal troffen agenten 88 hennepplanten aan op de 
zolder van de woning.     

• In een woning aan de Mathildadonk in Roosendaal stuitte de politie op 240 hennepplanten, 
verdeeld over drie kweekruimtes.   

• En tot slot trof de politie in een woning aan de Heijermanslaan in Roosendaal nogmaals een 
hennepkwekerij met 121 hennepplanten aan. Daarnaast stuitte de politie ook op hoeveelheden 
harddrugs, waaronder cocaïne, amfetamine en XTC. 

 
M.-tip levert GHB-lab in Dongen op 
M.-tips leidde de politie op 3 maart naar een woning in de Boutsstraat in Dongen. Daar vonden zij allerlei 
goederen en grondstoffen voor de productie van GHB, amfetamine en een bak met henneptoppen. De 
goederen zijn in beslag genomen en worden onderzocht. Er is niemand aangehouden. 
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Hennepkweker veroordeeld tot 33 dagen celstraf 
De rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda heeft in maart een man veroordeeld tot 33 dagen celstraf, 
waarvan 30 voorwaardelijk, voor het bezitten van een grote hoeveelheid hennepplanten- en stekken.  
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem en een positieve warmtemeting heeft politie in oktober 2015 
besloten een woning in Fijnaart te betreden. Daar troffen zij in totaal 923 hennepplanten en 420 
hennepstekken aan. 
 
Politie ontmanteld hennepkwekerij Breda dankzij anonieme melding 
Naar aanleiding van een M.-tip heeft de politie begin mei een hennepkwekerij aan de Hooilaan in Breda 
ontruimd. In een woning troffen agenten in totaal 420 hennepplanten aan. Een 51-jarige aanwezige man, 
zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. Vanwege de leefomstandigheden waarin de politie 
hem aantrof, komt er een vervolgonderzoek naar mogelijke mensenhandel en uitbuiting. 
 
Hennepkwekerij ontdekt in woning Ulvenhout dankzij M.-tip 
Op basis van een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie in mei een hennepkwekerij in een woning 
aan de Wiek in Ulvenhout ontmanteld. Agenten troffen meer dan 250 hennepplanten aan. Zowel de 
planten als de apparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De bewoner is aangehouden. 
 
Actiedag Gilze en Rijen succesvol; coke en xtc in beslag genomen 
Tijdens een actiedag in Gilze en Rijen op 25 mei trokken politie en gemeente M.-tips na.  Dit resulteerde in 
het in beslag nemen van ruim 100 xtc-pillen en meerdere pakketjes cocaïne. Tegen meerdere verdachten 
wordt een proces-verbaal opgemaakt. 
 
Hennepkwekerij Castelre ontruimd dankzij anonieme melding 
De politie heeft begin juni een hennep- en hennepstekkerij ontruimd in een schuur aan de Schootsenhoek 
in Castelre. Naar aanleiding van een M.-tip troffen agenten 384 hennepplanten, 21 moederplanten en 624 
hennepstekken aan. Alle drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Een 25-jarige man is aangehouden. 
 
Anonieme tip leidt politie naar 50 flessen lachgas in Tilburg 
Naar aanleiding van een M.-tip trof de politie 4 juli 50 flessen lachgas aan in een berging van een 
appartementencomplex aan de Dolomietenlaan in Tilburg. De eigenaar van de gasflessen, een 23-jarige 
man, heeft in zijn verklaring laten weten dat de hoeveelheid lachgas bedoeld was voor een feestje. Het 
gas is in beslag genomen en wordt vernietigd. 
 
Drugsdealer Breda uit huis gezet 
De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in juli tijdens een proces bepaald dat een huuroverkomst van 
een Bredase man wordt ontbonden vanwege drugsdealen vanuit zijn woning. Mede dankzij een tip via 
Meld Misdaad Anoniem kwam de man eind januari 2019 bij de politie in beeld. Hij zou vanuit zijn huis 
dealen en zijn drugsvoorraad en geld op een andere locatie onderbrengen. In de zomer van 2019 besloot 
de politie het huis van zijn moeder te doorzoeken en trof zowel drugs, geld als (imitatie) wapens en munitie 
aan. Alle goederen zijn in beslag genomen en vernietigd. 
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Politie vindt twee handgranaten; 29-jarige man opgepakt 
De politie heeft op 10 juli een 29-jarige man aangehouden vanwege het in bezit hebben van twee 
handgranaten. Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de explosieven op het spoor. 
Doordat de verdachte een bekende was van de politie, werd direct actie ondernomen.  
 
Het arrestatieteam heeft de man in een woning in Sprang-Capelle als verdachte aangehouden. In de tuin 
achter de woning werd een tasje aangetroffen met twee handgranaten. De herkomst van deze explosieven 
wordt door de recherche onderzocht. 
 
Politie treft bijna 11 kilo hennep aan in woning Roosendaal 
De politie heeft 10.8 kilo hennep aangetroffen in een woning aan de Bredaseweg in Roosendaal. Mede 
dankzij een M.-tip kwamen agenten de hoeveelheid hennep afgelopen juli op het spoor.  
 
75.000 euro contant geld aangetroffen in woning Bergen op Zoom 
In een woning aan het Hof van Wezemaal in Bergen op Zoom troffen agenten begin juli een geldbedrag 
van 75.000 euro aan. Na meldingen via Meld Misdaad Anoniem ging de politie polshoogte nemen. Naast 
het geldbedrag werden ook een auto en enkele horloges in beslag genomen. De bewoner is aangehouden 
op verdenking van witwassen.  
 
Anonieme melding leidt politie naar wapens en drugs in woning Oosterhout 
Dankzij een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie in juli wapens en drugs aangetroffen 
in een woning aan de Pieter Stastokstraat in Oosterhout. Het betrof onder andere boksbeugels, tasers en 
pepperspray. Daarnaast trof de politie een groot bedrag contant geld en harddrugs aan. Alle spullen zijn in 
beslag genomen en de bewoner is aangehouden.  
 
Politie trof 95 flessen lachgas aan in woning Breda 
De politie Breda trof eind juli in totaal 95 flessen lachgas, waarvan 20 volle, aan in een woning in Breda 
dankzij een anonieme melding via Meld Misdaad Anoniem.  De flessen zijn in beslag genomen en de 
eigenaar krijgt een proces-verbaal toegestuurd.  
 
Politie vindt hennepkwekerij in Breda 
Dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem trof de politie eind juli een hennepkwekerij aan in een 
pand aan de Stationslaan in Breda. Tijdens de doorzoeking van de woning werden 465 hennepplanten 
ontdekt. Alles is in beslag genomen en vernietigd. 
 
Gemeente Oosterhout sluit woning voor drie maanden na vondst drugs dankzij M.-tip 
De burgemeester van Oosterhout heeft een woning aan de Oudenhove voor drie maanden gesloten na 
het aantreffen van drugs afgelopen mei. Dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de 
woning op het spoor. Daar troffen agenten verschillende soorten drugs aan, zoals amfetamine, GHB, 
hennep en cannabisolie, maar ook merkkleding en illegale medicijnen. Tijdens de aanhouding van de 
bewoner trof de politie 15 gram MDMA aan in zijn auto. Alles is in beslag genomen en vernietigd. 
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Hennepplantage en growshop Tilburg ontmanteld na M.-tip 
De politie Tilburg heeft in de wijk Reeshof een hennepplantage en een growshop ontruimd. Naar 
aanleiding van meldingen via Meld Misdaad Anoniem kwamen agenten begin augustus de twee 
panden op het spoor. In totaal werden 265 hennepplanten in beslag genomen. Daarnaast was er ook 
sprake van water- en energiediefstal 
 
Man uit Oosterhout veroordeeld voor handel in harddrugs 
De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft eind september een man veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van 40 maanden wegens het vervoer van harddrugs. In maart werd de man staande gehouden door de 
politie vanwege het ontbreken van een autoverzekering. Ook zagen zij een M.-tip in het systeem, waaruit 
bleek dat de auto in verband werd gebracht met verdovende middelen. Tijdens de controle zagen agenten 
enkele aanpassingen in de auto, wat verborgen ruimtes kon betekenen.  
 
Vervolgens controleerden agenten de auto van binnen en troffen een verborgen ruimte aan. Daarin wordt 
ongeveer 12 kilo xtc-pillen ontdekt, waardoor de man direct werd aangehouden. De politie trof later op de 
dag ook nog 17 kilo amfetamine en 12 kilo MDMA aan in zijn garage in Oosterhout 
 
Hennepkwekerij aangetroffen in Tilburg 
De politie heeft op 6 oktober een hennepkwekerij ontdekt in een woning aan de Hugo de Grootstraat in 
de Tilburgse wijk Zorgvlied. Naar aanleiding van tips via Meld Misdaad Anoniem gingen wijkagenten 
poolshoogte nemen. Zij troffen daar een in werking zijnde hennepkwekerij aan. Alles is in beslag genomen 
en vernietigd.  
 
Drugsdealer Breda opgepakt dankzij M.-tips 
Naar aanleiding van tips via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie Breda een drugsdealer uit Hoge Vucht 
opgepakt. Vanuit de politie was al langere tijd een onderzoek gaande naar de verdachte. Dit resulteerde in 
een actiedag op 7 oktober. Nadat de verdachte was aangehouden, werd zijn auto op het bureau 
onderzocht. Daar werden meerdere verborgen ruimtes met daarin drugs aangetroffen. Vervolgens is de 
politie direct overgegaan tot een huiszoeking. Daar troffen zij een grote hoeveelheid geld en luxegoederen 
aan. Alles is in beslag genomen 
 
Hennepkwekerij in binnenvaartschip ontdekt dankzij M.-tip 
De politie heeft op 8 oktober een grote, professionele hennepkwekerij ontdekt in het ruim van een 
binnenvaartschip in de haven van Werkendam. Dankzij een tip via Meld Misdaad kwam de politie de 
bijzondere locatie op het spoor. In het ruim troffen agenten ruim 2.000 hennepplanten aan. Vanwege de 
onveilige situatie en de brandveiligheid gingen de hulpdiensten voorzichtig te werk tijdens de ontmanteling. 
Een 30-jarige man uit Woudrichem is aangehouden en het schip is in beslag genomen. 
 
Luchtdrukwapen van straat dankzij M.-tip 
Agenten van het politieteam Dongemond hebben op 13 oktober een doorzoeking van een woning in Made 
gedaan vanwege een anonieme melding. In de woning werd een luchtdrukwapen aangetroffen. Deze was 
nauwelijks te onderscheiden van een echt wapen. De bewoner is aangehouden.  
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Hennepkwekerij ontdekt in Breda dankzij anonieme tip 
In de avond van 15 oktober heeft het politieteam Markdal een hennepkwekerij ontmanteld in het centrum 
van Breda. Agenten kwamen de locatie op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Water en 
stroom werd illegaal afgetapt om de hennepkwekerij draaiende te houden. 
 
Drugsdealer in Breda aangehouden na anonieme melding 
Agenten hebben dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem een 20-jarige man uit Teteringen aangehouden 
wegens drugsdealen. De verdachte werd op 20 oktober aan de Roeselarestraat in de wijk Hoge Vucht op 
heterdaad betrapt. In zijn auto troffen agenten harddrugs aan in een verborgen ruimte. De drugs en de 
auto zijn in beslag genomen.   
 
Hennepkwekerij aangetroffen in Made na anonieme tip 
Een anonieme tip heeft eind oktober de politie geleid naar een hennepkwekerij in Made. In een schuur 
achter een woning aan de Wilhelminastraat troffen agenten twee kweekruimtes aan met ongeveer 200 
hennepplanten. De bewoner is aangehouden en de kwekerij ontmanteld. De woning is op last van de 
burgemeester gesloten. 
 
Politie ontdekt hennepkwekerij Oosterhout, neemt twee auto’s in beslag 
De politie heeft op 26 oktober in een woning aan de Paterserf in Oosterhout een hennepkwekerij 
ontmanteld. Op de zolderetage troffen agenten ongeveer 100 hennepplanten aan. Daarnaast zijn twee 
auto’s van de bewoner in beslag genomen, omdat deze mogelijk zijn aangeschaft met de opbrengst van 
de hennepteelt. De bewoner is aangehouden. 
 
M.-tip leidt tot ontmanteling hennepkwekerij Sint Willebrord 
In het weekend van 13 november heeft de politie een hennepkwekerij ontmanteld in woning aan de 
Emmastraat in Sint Willebrord. Dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de hennepkwekerij 
op het spoor en gingen agenten poolshoogte nemen. Via een niet afgesloten achterdeur betraden agenten 
de woning en troffen zij 239 hennepplanten aan. De 28-jarige bewoner is aangehouden. 
 
Politie treft 135 kilo illegaal vuurwerk aan in Zevenbergen 
De politie trof op 17 november ruim 135 kilo illegaal vuurwerk aan in een woning in Zevenbergen. Naar 
aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem gingen agenten poolshoogte nemen. Het aangetroffen 
vuurwerk is in beslag genomen en wordt door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd. De bewoner is 
aangehouden. 
 
Hennepkwekerij in woning Raamsdonksveer opgerold dankzij M.-tip 
De politie heeft eind november een hennepkwekerij ontmanteld in een woning in Raamsdonksveer. Via 
verschillende anonieme meldingen kwam de politie de kwekerij op het spoor. In de woning werd ook 
harddrugs aangetroffen. De bewoner is aangehouden. 
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M.-tip ontmaskert spookwoning Tilburg, darkwebwinkel met 44 kilo harddrugs ontdekt 
Eind november heeft de politie in een woning aan het Ketelhavenplein in Tilburg een webwinkel voor drugs 
ontdekt dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. In totaal is 44 kilo harddrugs in beslag genomen. De 
politie heeft twee mannen aangehouden. 
 
De gemeente en politie ontvingen signalen over bedrijvigheid rondom de woning, terwijl er niemand staat 
ingeschreven; een zogenaamde spookwoning. Dergelijke woningen worden veelal gebruikt door 
criminelen om wapens, drugs of gestolen goederen op te slaan. Toen agenten poolshoogte gingen nemen, 
waren twee mannen in de woning aanwezig. Al snel bleek dat er binnen drugs lag opgeslagen.  
 
In de woning troffen agenten 30 kilo amfetamine aan, duizenden xtc-pillen, bijna een kilo Crystal Meth en 
honderden andere pillen, lsd, heroïne en cocaïne. In totaal werd 44 kilo harddrugs en 11 kilo 
versnijdingsmiddelen in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat de drugs vanuit de woning werd 
verkocht op het darkweb. De politie schat de totale waarde van de drugs op 500.000 euro 
 
Politie vindt harddrugs en illegaal vuurwerk in Werkendam dankzij M.-tip 
Begin november heeft de politie een 46-jarige Werkendammer aangehouden wegens het aantreffen van 
harddrugs, honderden cobra’s en ander zwaar vuurwerk in zijn huis. Dankzij een anonieme melding via M. 
kwam de politie de man op het spoor. Alles in beslag genomen en wordt vernietigd. 
 
Politie treft hennepkwekerij in Zevenbergen aan 
Afgelopen december heeft de politie een hennepkwekerij ontmanteld in een bedrijfspand aan de 
Campagneweg in Zevenbergen. In het pand werden twee mannen van 33 en 51 jaar aangehouden. Naar 
aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem gingen agenten poolshoogte nemen op de locatie. Daar 
troffen zij 197 hennepplanten en ruim 4.000 hennepstekjes aan. Een specialistisch bedrijf heeft de hennep 
geruimd.  
 
Politie vindt 202 kilo illegaal vuurwerk Nieuwendijk dankzij M.-tip 
Naar aanleiding van een M.-tip heeft de politie in december 202 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen 
in een woning aan de Zandsteeg in Nieuwendijk. Twee mannen van 26 en 28 jaar oud zijn aangehouden. 
De gemeente Altena is op de hoogste gesteld van de vondst en gaat bestuurlijk optreden. 
 
75 kilo vuurwerk aangetroffen in woning Oisterwijk 
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem hebben agenten enkele dagen voor kerst 75 kilo 
vuurwerk aangetroffen in een woning in Oisterwijk. Het ging onder meer om illegale cobra’s, vlindermatten 
en honderdduizendklappers. De 31-jarige bewoner is aangehouden.  
 
 
 
 
 



 

9 

Kilo’s gedroogde hennep aangetroffen in woning Roosendaal 
Op 23 december trof de politie bijna zeven kilo gedroogde hennep aan in een woning in Roosendaal. Naar 
aanleiding van tips via Meld Misdaad Anoniem besloot de politie poolshoogte te gaan nemen bij de 
woning. Eenmaal binnengetreden roken agenten een sterke hennepgeur. In een kast werd de gedroogde 
hennep gevonden. Alles is in beslag genomen.  
 
82 kilo illegaal vuurwerk in loods Sprang-Capelle 
Enkele dagen voor de jaarwisseling trof de politie 82 kilo illegaal vuurwerk aan in een loods in de wijk 
Nieuwe-Vaart in Sprang-Capelle. De eigenaar van de loods is aangestipt als verdachte wordt op een later 
moment verhoord. De politie kwam de loods op het spoor dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem.  
 
Vuurwerkhandel en illegale sigaretten: 22-jarige man uit Rijen opgepakt 
Een 22-jarige man uit Rijen is opgepakt wegens het te koop aanbieden van illegaal vuurwerk op het 
internet. De man werd 29 december staande gehouden in zijn auto dankzij een tip via Meld Misdaad 
Anoniem. Tijdens zijn aanhouding trof de politie 300 cobra’s, een fors geldbedrag en illegale sigaretten 
aan.  
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