Zaak 1 - diefstal hoogzit bij Oldebroek - december 2012
Aangetroffen informatie:
® PV van aangifte
® Mutatierapport

c, d en e

Wpg

2012-12-26 11:00 tot 2012-12-30 11:00 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit ALGEMEEN G VERHOREN EN ONDERZOEKEN
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.:
hsnr: toev:
geocode rdm_x: rdm_y:
tijen
achternaam:
voornamen:
gba.:
nat.:
geb.dtm.:
NEDERLAND)
geb.plts.:
betrokkenheid: AANGEVER BENADEELDE
ileeftijdpleegdatum:
keno_sleutel:
soort.rel.:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc keno.:
geocodering rdm_x:
contact:

pnm.:

===m-m^A,,s operandi en sporen gegevens
Wpg

rollen:
Categorie:
Classificatie:
Soort:
Merk:
Type:
Kenteken:
Kleur:
Fabrnr:
Identificatie:
Bionaam:
Nednaam:
Provider:
Adres:
Land:
Serienummer:
Kode:
Kadasternr:
Vin:
Bijzonderheden:

GESTOLEN
DK30
Stoffelijk
STOEL

NEDERLAND

BETREFT HIER 2 HOOGZITTEN VOOR DE JACHT

----@-Brontekst

e

REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND
DISTRICT NOORDWEST VELUWE
TEAM ELBURG-OLDEBROEK
Telefoon 09008844
Faxnummer 0341461799
: PL0617
Proces-verbaalnummer
(MKS-

c, d en e

nr: PL0617.
Pleegplaats en werkgebied
Fe it

Team Eiburg/Oldebroek
PROCES-VERBAAL
aangifte
: Overige (eenvoudige) diefstal

c, d en e

Plaats delict
binnen de gemeente
Pleegdatum/tijd
te 11:00 uur en zondag

e

Wpg

Oldebroek
: Tussen woensdag 26 december 2012

30 december 2012 te 11:00 uur
hoofdagent van Regio Noord- en
Ik, verbalisant,,11111
Oost Gelderland, verklaar
het volgende:
Op woensdag 2 januari 2013 te 13:32 uur, verscheen voor mij, in
het politiebureau,
Teambureau Oldebroek, Rondweg 88 -1, 8091 XK Wezep, een persoon
die mij opgaf te
zijn:
Achternaam
Voornamen
Geboren
in Nederland
Geboorteplaats
Man
Geslacht
Nederlandse
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
Tussen woensdag 26 december 2012 te 11:00 uur en zondag 30
december 2012 te 11:00 uur
werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de
aanhef vermelde feit
gepleegd.
Hij deed aangifte en verklaarde het volgende:
"Ik doe aangifte van diefstal van twee zogenoemde hoogzitten

t zijn stoelen met daaraan een trap
e

Op tweede kerstdag, 26 december 2012, omstreeks 11:00 uur, kwam
..ziNtrm..,gmTAmm,41 mWWStror!!

e

e dag
27 december 2012, omstreeks 11:00 uur, kwam ik weer bij
en zag
ik dat de hoogzit weggenomen was. Hoe en door wie dat gedaan
is, weet ik niet. Dat
kan ik voor deze hoogzit niet zeggen.
Dan is er in de nacht van 29 december 2012 op 30 december 2012
nog een hoogzit van
mij weggenomen. Tenminste ik vernoeden dat dit in de nacht is
gebeurd. Op 30 december
e

De dag
erna, 30 december 2012, omstreeks 11:00 uur, kwam ik er achter
dat ook deze hoogzit
weggenomen was. Ook in dit geval kan ik niet zeggen door wie en
hoe deze is
c en d

I he nieman toestemming gegeven om e oogzi en weg e
nemen
Hierbij werd het goed, zoals genoemd op de bijlage weggenomen
goederen, weggenomen."
Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij
daarbij, waarna wij
ondertekenden.
De aan ever
Wpg en e
Wpg

e

Slachtofferzor
Betreft
U wilt de schade verhalen op de verdachte.
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het
onderzoek.
Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans
op opheldering
verstrekt.
Waarvan door m j is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot
en ondertekende te
We!zr) no 2 -Ianuari 2013.
op ambtsbelofte
N.B. Dit exemplaar wordt ??n keer verstrekt.
U heeft aangifte gedaan
U heeft bij de politie aangifte gedaan van een strafbaar feit.
De politie vindt het
belangrijk dat u weet wat er met uw aangifte gebeurt en waar u
terecht kunt voor
informatie en huip. In deze bijlage leest u daar meer over.
Wij raden u aan om het afschrift van het proces-verbaal van
aangifte en eventuele
correspondentie over uw aangifte met deze bijlage te bewaren.
Wat gebeurt er met uw aangifte?
Met uw aangifte start het opsporingsonderzoek. Wanneer u bij uw
aangifte heeft
aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden, wordt u ge?
nformeerd over het
verdere verloop van het onderzoek. Houdt u er rekening mee dat
het enige tijd kan
duren voordat er resultaten bekend zijn.
Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een
opsporingsonderzoek te starten, zal
uw aangifte worden opgeslagen in de politieadministratie.
Wanneer er nieuwe
aanknopingspunten bekend worden, zal uw aangifte weer in
behandeling genomen warden.
Ook hierover wordt u ge?nformeerd.
Informatie
De politie zal u informeren over het verioop van het onderzoek

e

e

Wpg en e

naar aanleiding van uw
aangifte. Mocht u desondanks vragen hebben over de stand van
zaken van uw aangifte,
kunt u contact opnemen met het Slachtofferloket te Arnhem,
bereikbaar op werkdagen
tussen 09.00 uur en 16.30 uur via telefoonnummer 026-3593777.
Houdt u dan wel het
proces-verbaal nummer bij de hand, want daar wordt naar
gevraagd.
Schade
Als u schade heeft geleden door het strafbare feit is het van
belang de schade zo
goed mogelijk te beschrijven en te noteren. Houd u de schade
goed bij en bewaar goed
uw bewijzen zoals: herstelnota's, aanschafnota's en eventuele
doktersverklaringen.
Daarmee kunt u uw schade aantonen en eventueel op de verdachte
verhalen.
Voor meer informatie over het verhalen van uw schade kunt u
contact opnemen met
Slachtofferhulp Nederland via telefoonnummer 0900-0101 (lokaal
tarief).
Slachtofferhulp Nederland kan ook voor u nagaan of u in
aanmerking komt voor een
eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en u
helpen bij de
aanvraag.
Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en
emotionele ondersteuning
aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of
verkeersongeluk. U kunt bij
Slachtofferhulp Nederland terecht voor ondersteuning bij de
schadeafhandeling en
informatie over juridische procedures en verzekeringen. De
medewerkers van
Slachtofferhulp Nederland ondersteunen u bij het inventariseren
en onderbouwen van de
schade. Ook helpen zij u met het regelen van praktische zaken
zoals het invullen van
formulieren, het schrijven van brieven of het bellen naar
instanties. Ook biedt
Slachtofferhulp Nederland u gesprekken aan waarin geluisterd
wordt en met u gekeken
wordt naar wat er verder moet gebeuren. De dienstverlening van
Slachtofferhulp
Nederland is geheel kosteloos.
REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND
DISTRICT NOORDWEST VELUWE
TEAM ELBURG-OLDEBROEK
Telefoon 09008844
Faxnummer 0341461799
Registratienummer : PL0617 m
Bijlage weggenomen goederen
Gestolen goed
: PL0617-11.
Goednummer
: Meubilair/stoffering
Categorie omschrijving
: Stoel
Object
: 2 Stuks
Aantal/eenheid
: Nederland
Land
: Betreft bier 2 hoogzitten voor de
Bijzonderheden
jacht
Opgemaakt te Wezep op 2 januari 2013.
171-. 1-)a isant:
AancreIrr/nr.rnAchtigde/benadeelde:
is
Deze bijlage is onderdeel van het in de icup

verbaal. Eventueel eerder
opgemaakte bijlagen verliezen bij de verstrekking van dit
exemplaar hun geldigheid.
REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND
DISTRICT NOORDWEST VELUWE
TEAM ELBURG-OLDEBROEK
Telefoon 09008844
Faxnummer 0341461799
: PL0617
Proces-verbaalnummer

c, d en e

e

Wpg

(HKSnr: PL0617.
Pleegplaats en werkgebied : Hattemerbroek Team Elburg/Oldebroek
PROCES-VERBAAL
aangifte
: Overiae (eenvoudige) diefstal
Feit
Plaats delict
binnen de gemeente
Oldebroek
: Tussen woensdag 26 december 2012
Pleegdatum/tijd
te 11:00 uur en zondag
30 december 2012 te 11:00 uur
Ik, verbalisant,IVAIIIIF—lhoofdagent van Regio Noord- en
Oost Gelderland, verklaar
het volgende:
Op woensdag 2 januari 2013 te 13:32 uur, verscheen voor mij, in
het politiebureau,
Teambureau Oldebroek, Rondweg 88 -1, 8091 XK Wezep, een persoon
die mij opgaf te
zijn:
Achternaam
Voornamen
Geboren
Nederland
Geboorteplaats
: Man
Geslacht
: Nederlandse
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
Tussen woensdag 26 december 2012 te 11:00 uur en zondag 30
december 2012 te 11:00 uur
werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de
aanhef vermelde feit
gepleegd.
Hij deed aangifte en verklaarde het volgende:
"
••van diefstal van twee zogenoemde hoogzitten

e

Dit

stoelen met daaraan een trap

Op tweede kerstdag, 26 december 2012, omstreeks 11:00 uur, kwam
ik bij een
e

De dag
erna, 7 december 2012, omstreeks 11:00 uur, kwam ik weer bij
en zag
ik dat de hoogzit weggenomen was. Hoe en door wie dat gedaan
is, weet ik niet. Dat
kan ik voor deze hoogzit niet zeggen.
Dan is er In de nacht van 29 december 2012 op 30 december 2012
nog een hoogzit van
mij weggenomen. Tenminste 1k vernoede dat dit in de nacht is
gebeurd. Op 30 december
2012, onstreeks 11:00 uur, kwam ik bij

e

De dag
erna, 30 december 2012, omstreeks 11:00 uur, kwam ik er achter
dat ook deze hoogzit
weggenomen was. Ook in dit geval kan ik niet zeggen door wie en
hoe deze is
weggenomen.
c en d

Ik heb niemand toestemming gegeven om de hoogzitten weg te
nemen.
Hierbij werd het goed, zoals genoemd op de bijlage weggenomen
goederen, weggenomen."
Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij
daarbij, waarna wij
ondertekenden.
De aangever,
De verbalisant,
Wpg en e

Wpg

e

e

Slachtofferzorg
Betreft
U wilt de scnaae verhalen op de verdachte.
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het
onderzoek.
Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans
op opheldering
verstrekt.
MO-gegevens
Dader aanduiding
: Diefstal
Hoe gepleegd
: Op andere wijze, wegnemen
Objekt waarop handeling
: Meubilair/stoffering e.d., stoel
Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot
en ondertekende te
Wezep op 2 januari 2013.
7 op ambtsbelofte
REGIO NooRD- EN ()UST GELDERLAND
DISTRICT NOORDWEST VELUWE
TEAM ELBURG-OLDEBROEK
Telefoon 09008844
Faxnummer 0341461799
Registratienummer : PL0617
ui±age weggenomen goederen
Gestolen goed

Goednummer
Categorie omschrijving
Object
Aantal/eenheid
Land
Bijzonderheden

e

:
:
:
:
:
:

PL0617
Meubilair/stoffering
Stoel
2 Stuks
Nederland
Betreft hier 2 hoogzitten voor de

jacht
Opgemaakt to Wezep op 2 januari 2013.
Aangever/gemachtigde/benadeelde:
Wpg en e

ueze rajlage is onderdeel van het in de kop genoemde procesverbaal. Eventueel
eerder opgemaakte bijlagen verliezen bij de verstrekking van
dit exemplaar hun
geldigheid.
====@=Administratievegegevens
bronregistratiesysteem
formuliertypePVVANAANGIFTEALGEM
onderzoeksnaam
mutatien4_
incidentcaAJu
activiteitcdG

e

actsdt20121226
actstd1100
actswd523
actedt20121230
actetd1100
actewd527
actdr345600

e

Verbalisant:

pleegsdt20121226
pleegstd1100
pleegswd523
pleegedt20121230
pleegetd1100
pleegewd527
pleegmdt20130102
pleegmtd1332
pleegmwd013
pleegdr345600
pleegdistrict
pleegwijkteamBUITENGEBIED
pleegwerkgebiedcdeTEAM ELBURG/OLDEBROEK
pleegwijkodeBUITENGEBIED
pleegbuurtcdeBUITENGEBIED
pleegsubbuurtodeBUITENGEBTED
pleegplaats
: rdM_y:
pleeggeocodering

2012-12-26 11:00 tot 2012-12-30 11:00 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit ALGEMEEN G VERHOREN EN ONDERZOEKEN
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.
hsnr: toev:

e

e

Wpg

geocode rdm x:
====@=Partijen
achternaam
voornamen:
gba.
bsn.:
nat.: NEDERLANDSE
geb.dtm.:
geb.plts.:
(NEDERLAND)
betrokkenheid: AANGEVER BENADEELDE
leeftijdpleegdatum:
kenosleutel:
soort.rel.:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc keno.:
geocodering rdm x:
contact:
(TELEFOON)

pnm.:

toev:

====@=Modus operandi en sporen gegevens
rollen:
Categorie:
Classificatie:
Soort:
Merk:
Type:
Kenteken:
Kleur:
Fabrnr:
Identificatie:
Bionaam:
Nednaam:
Provider:
Adres:
Land:
Serienummer:
Kode:
Kadasternr:
Vin:
Bijzonderheden:

GESTOLEN
DK30
Stoffelijk
STOEL

NEDERLAND

BETREFT HIER 2 HOOGZITTEN VOOR DE JACHT

====@=Brontekst
REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND
DISTRICT NOORDWEST VELUWE
TEAM ELBURG-OLDEBROEK
Registratienummer : PL0617
Opmaak datum/tijdstip

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
: woensdag 2 januari 2013 to 14:27

Hoofdincident
Registratienummer
HKS-nummer
Titel

: Diefstal Hoogzit

111.1r

e

: eLUbi/

Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname

: Overige (eenvoudige) diefstal
: woensdag 2 januari 2013 te 13:32

uur
Pleegdatum/tijd
te 11:00 uur en

: Tussen woensdag 26 december 2012
zondag 30 december 2012 te 11:00

uur
Plaats voorval
binnen de gemeente

e

Oldebroek
Soort locatie
: Bos/hei/weiland/strand
Verbalisant
: •
Toelichting bij incident
02 januari 2013 /
Afgedaan.
Aangifte opgenomen van diefstal van twee hoogzitten in het bos,

e
e
e

] Deze hoogzitten zijn gestolen in
de nac t van 6 op
27 december 2012 en de nacht van 29 op 30 december 2012. AAB
heeft totaal geen idee
door wie en hoe deze hoogzitten weggenomen zijn.
c en d

Aangifte is opgenomen en gedeponeerd in de bak administratief
werk te Wezep.
Afgedaan.
Aangever
Benadeelde
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,

11
Gestolen
Nederland,

telefoonnummer

: stoel, aantal/eenheid 2 Stuks,
bijzonderheden betreft bier 2

hoogzitten voor de
jacht
Modus operandi onbekende dader
Dader aanduiding
: Diefstal
Hoe gepleegd
: Op andere wijze, wegnemen
Objekt waarop handeling
: Meubilair/stoffering e.d., stoel

e

====@=Administratievegegevens
bronregistratiesysteem
formuliertypeMUTATIERAPPORT
onderzoeksnaam
mutatienal
incidentcdA90
activiteitcdG
actsdt20121226
actstd11°0
actswd523
actedt20121230
actetd1100
actewd527
actdr345600

e

pleegsdt20121226
pleegstd1100
pleegswd523
pleegedt20121230
pleegetd1100
pleegewd527
pleegmdt20130102
pleegmtd1332
pleegmwd013
pleegdr345600
pleegdistrict
pleegwijkteamBUITENGEBIED
pleegwerkgebiedcdeTEAM ELBURG/OLDEBROEK
pleegwijkcdeBUITENGEBIED
pleegbuurtcdeBUITENGEBIED
pleegsubbuurtcdeBUITENGEBIED
pleegplaats1
pleeggeocodering rdm : rdm y:

Zaak 2 - Vernieling auto in Ulvenhout - maart 2013
Aangetroffen informatie:
® PV van aangifte

e
e

Wpg

Wpg

Wpg

Wpg

2013-03-02 17:00 tot 2013-03-02 19:00 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit ALGEMEEN G VERHOREN EN ONDERZOEKEN
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.: ULVENHOUT AC
hsnr: toev:
2211EH
geocode rdm : rdm_y:
====@=Partijen
achternaam:
voornamen:
bsn.:
nat.: NEDERLANDSE
geb.dtm.:
geb.plts.:
(NEDERLAND)
betrokkenheid: AANGEVER BENADEELDE
leeftijdpleegdatum:
keno_sleutel:
soort.rel.:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc keno.:
geocodering rdm_x: rdm
contact:
(EMAIL)
contact:
----@-Modus operandi en sporen gegevens

e

e

Wpg

rollen: VERNIELD
Categorie: DK42
Classificatie: Vervoer
Soort: PERSONENAUTO
Merk:
Type:
Kenteken:
Kleur: AM
Fabrnr:
Identificatie:
Bionaam:
Nednaam:
Provider:
Adres:
Land: NEDERLAND
Serienummer:
Rode:
Kadasternr:
Vin:
Bijzonderheden: GEEN
Kenteken:
Chassisnummer:
====@=Brontekst

e

Afschrift van aangifte
Proces-verbaalnummer:
Aangifte van vernieling van een auto

Wpg

Gegevens aangever
Achternaam (eigen familienaam)

Wpg

Wpg
Wpg

Tussenvoegsel
Voornamen (voluit)
Burger Service Nummer
Geslacht
Nationaliteit
Geboortedatum
Geboortegemeente
Geboorteland
Woonadres

MAN
NEDERLANDSE
NEDERLAND
NEDERLAND

Wpg

e

e

Telefoon prive
E-mailadres
Pleegplaats & tijdstip
Pleegplaats
ULVENHOUT AC
NEDERLAND
Type locatie (bijv. erf/tuin/opriOPENBARE WEG
Ter hoogte van
Tijdstip achtergelaten
02-03-2013 17:00
Tijdstip geconstateerd
02-03-2013 19:00
Voorva1
Omschrijving voorval

Ik hadb mijn auto geparkeerd op de
onverharde openbare weg in het bos.

e

k heb niemand gezien en ook
deze avond echter

Mnr:-.7M

a_mo...16

c,d en e

e

(0n)roerende goederen
SPACEWAGON - BESCHADIGD
Merk
VOLKSWAGEN
Type
Kleur
Bijzonderheden
geen
Verzekerd
klaverblad
Overige bijzonderheden
Beschadigd
Op slot
Ja
Waarde of schadebedrag in euro's 800,00
Graffiti
Nee
Omschrijving schade
4 banden lek gestoken met scherpe
punt.
(spijker priem?)
Voorruit beschadigd
Nee
Achterruit beschadigd
Nee
Ruit links voor beschadigd
Nee
Ruit links achter beschadigd
Nee

Ruit rechts voor beschadigd
Ruit rechts achter beschadigd
Slot links voor beschadigd
Slot rechts voor beschadigd
Slot links achter beschadigd
Slot rechts achter beschadigd
Slot achter beschadigd
Contactslot beschadigd
Stuur beschadigd
Bouwjaar
Land van afgifte
Kenteken
Chassisnummer
Eigenaar

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
NEDERLAND

Benadeelden
Achternaam (eigen familienaam)
Tussenvoegsel
Voornamen (voluit)
Burger Service Nummer
Geslacht
Nationaliteit
Geboortedatum
Geboortegemeente
Geboorteland
Woonadres

MAN
NEDERLANDSE
NEDERLAND
NEDERLAN

Telefoon prive
E-mailadres
Slachtofferhulp & vervolging
Ik of degene waarvoor ik aangifte heb gedaan:
o
wil wel in het kader van een eventueel strafproces mijn/zijn
schade
verhalen
o
wil wel op de hoogte gehouden worden over het verloop van de zaak
Verklaring
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen
van
het feit.
Ik heb de wettekst over valse aangifte gelezen en begrepen.
Door mij is deze

aangifte op ambtsbelofte opgemaakt op 04-03-2013,
Politie
n dit document kunnen gegevens van derden voorkomen. Deze gegevens
zijn afkomstig van de als aangever aangeduide persoon. De politie
heeft
geen onderzoek gedaan naar de juistheid van de door hem/haar
verstrekte
gegevens.
Mogelijk zijn de gegevens die afkomstig zijn van de aangever door de
politie aangepast of aangevuld. Indien deze naar uw mening niet
correct
zijn, dient u dit door to geven aan de politie.
j

====@=Administratievegegevens
bronregistratiesysteem
formuliertypePVVANAANGIFTEALGEM

e

onderzoeksnaam
mutatien
incidentcdCl0
activiteitcdG
actsdt20130302
actstd1700
actswd096
actedt20130302
actetd1900
actewd096
actdr7200
pleegsdt20130302
pleegstd1700
pleegswd096
pleegedt20130302
pleegetd1900
pleegewd096
pleegmdt20130304
pleegmtd1324
pleegmwd101
pleegdr7200
pleegdistrict
pleegwijkteamVERSPR HZN ULVENHOUT (0809)
pleegwerkgebiedcdeBREDA ZUID-OOST
pleegwijkcdeVERSPREIDE HUIZEN (08)
pleegbuurtcdeVERSPR HZN ULVENHOUT (0809)
pleegsubbuurtcdeVERSPR HZN ULVENHOUT (0809)
pleegplaatsULVENHOUT AC
pleeggeocodering rdmx: rdmy:

Zaak 3 - Info mbt de jacht, Flora en Fauna in Strijen - november 2013
Aangetroffen informatie: M
® Mutatierapport

2013-11-30 12:00 tot 2013-11-30 12:30 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit ALGEMEEN G VERHOREN EN ONDERZOEKEN
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.:
geocode rdm_x: rdm_y:
====@=Brontekst
POLITIE
EENHEID ROTTERDAM
HOEKSCHE WAARD (ZHZ)
UITVOERENDE DIENST D03 (ZHZ)
Registratienummer : PL1830-1
e

Opmaak datum/tijdstip

Mu atie rapport
(vertrouwelij k)
: vrijdag 13 december 2013 te 13:25

Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname

: Info Mbt Jacht
: Flora en fauna
: vrijdag 13 december 2013 te 13:19

uur
e

uur

Pleegdatum/tijd
te 12:00 uur en

e

e
Wpg

Wpg en e

: Tussen zaterdag 30 november 2013

zaterdag 30 november 2013 te
12:30 uur
Plaats voorval
binnen de
gemeente Strijen
Snort locatie
: Openbare weg/-water
Verbalisant
Toelichting bij incident
Nerd rap. gebeld door L
om even bij
te praten aangaande
jachtzaken welke in de HW tijdens mijn verlof waren gepasseerd.
Op 30/11 had
zelf een jachtdag in
Er werd toen een
haas "ziek" geschoten

e
e

Pech
was dat op dat moment ook dat

Wpg, e en g

aanwezig was. Resulteerde in opnemen
kentekens, een anti-jacht
twitterbericht en aandringen bij
om aangifte te
doen (van wat????).
Wpg en e

jachtdagen

e

====@=Administratievegegevens
bronregistratiesysteem
formuliertypeMUTATIERAPPORT
onderzoeksnaam
mutatien
incidentcdM101
activiteitcdG
actsdt20131130
actstd1200

worden gemeld.

actswd486
actedt20131130
actetd1230
actewd486
actdr1800
pleegsdt20131130
pleegstd1200
pleegswd486
pleegedt20131130
pleegetd1230
pleegewd486
pleegmdt20131213
pleegmtd1319
pleegmwd505
pleegdr1800
pleegdistrict
pleegwijkteamLAND VAN ESSCHE EN OMGEVING
pleegwerkgebiedcdeHOEKSCHE WAARD (ZHZ)
pleegwijkcdeSTRIJENSAS
pleegbuurtcdeSTRIJENSAS
pleegsubbuurtcd
pleegplaatsL
pleeggeocodering rdmx: rdmy:

Zaak 4 - Natuur en landschap, flora en fauna in Schouwen-Duivenland januari 2012
Aangetroffen informatie:
® Mutatierapport

2012-01-06 22:23 tot 2012-01-06 22:23 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit ALGEMEEN G VERHOREN EN ONDERZOEKEN
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.:
hsnr: toev:
geocode rdm x: rdm_y:
====@=Brontekst
REGIOPOLITIE ZEELAND
DISTRICT OOSTERSCHELDEBEKKEN
WIJKTEAM SCHOUWEN-DUIVELAND OOST
Registratienummer : PL195F

Wpg

Opmaak datum/tijdstip

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
: zaterdag 7 januari 2012 te 10:22

Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname

: Meld:Natuur en Landschap
: Flora en fauna
: vrijdag 6 januari 2012 te 22:23

uur
Wpg

uur
Pleegdatum/tijd
22:23 uur
Plaats voorval
binnen de gemeente

e

Wpg g

: Op vrijdag 6 januari 2012 te
: Kloosterweg 0, I

Schouwen-Duiveland
: Bos/hei/weiland/strand
Soort locatie
Verbalisant
Toelichting bij incident
Meddeler:
melding uit de bak aehaald.
van de AI.
is
het er niet mee eens
dat er damherten worden afgeschoten 's nachts in het bijzijn

Wpg e en g

zou zelf Faunabescherming hebben geraadpleegd, mag
volgens haar niet
gejaagd worden.
Echter heeft onze dierenliefhebber niet goed haar speurwerk
gedaan en heeft de
kleine lettertjes niet gelezen, want tot eind feb. mag er
gewoon gejaagd worden in
de aangestelde gebieden te Schouwen
(is door GMZ terug gekoppeld met 1'
Plaats melder:
Naam melder : Zit] vRiuE
INCIDENT: 2100
WELDER:
MELDER:
22:37 06-01-2012
SC6
ME HEEFT EEN BERICHT GELEZEN OP TWITTER DIE DOOR

Wpg

Wpg
e

Wpg

e

Wpg

e en g

ER 1
CONTACT GEWEEST MET EAUNABESCHERMING. HET IS NA
ZONSONDERGANG VERBODEN TE JAGEN ALDUS ME.
22:37 06-01-2012

e

SC6
=BURGH
22:37 06-0

e

S

22:38 06-01-2012
SC6
-JW
22:38
SC6
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN
23:05 06-01-2012

e

e

e

e

EBELD, ER i)imiG TOT FIND FEB GEJACHT WORDEN
OP DAMHERTEN.
WIST VAN BOVENSTAANDE, IS
VANDAAG GEWEEST.
23:05 06-01-2012
GMS01

e

23:05
GMS01

wpg

e

e

Wpg

23:
GMS01
TER INFO
23:06 06GMS01
INCIDENTLOCATIE GEWIJZIGD IN

====@=Administratievegegevens
bronregistratiesysteem
formuliertypeMUTATIERAPPORT
onderzoeksil
mutatien2
incidentcdM101
activiteitcdG
actsdt20120106
actstd2223
actswd015
actedt20120106
actetd2223
actewd015
actdr0

e
e
e
e

pleegsdt20120106
pleegstd2223
pleegswd015
pleegedt20120106
pleegetd2223
pleegewd015
pleegmdt20120106
pleegmtd2223
pleegmwd015
pleegdr0
pleegdistrict
pleegwijkteaM
pleegwerkgebiedcde
pleegwijkcd
pleegbuurtcde
pleegsubbuurtcde
pleegplaat
pleeggeoco

(880)
(880)
(880)

Zaak 5 - Vernieling (jachthut) in Rozendaal - november 2012
Aangetroffen informatie:
0 PV van aangifte

2012-11-12 18:15 tot 2012-11-13 15:15 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit ALGEMEEN G VERHOREN EN ONDERZOEKEN
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.: ROZENDAAL
hsnr: toev:

g

Wpg

Wpg

Wpg

Wpg

Wpg

Wpg

Wpg

Wpg

Wpg

Wpg

geocode
====@=Partijen
achternaam:
Naam volgens KvK:
Korte naam:
betrokkenheid:
soort.rel.:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc_keno.:
geocodering rdm_x:
achternaam
voornamen:
gba.:
nat.:
geb.dtm.:
geb.plts.:
betrokkenheid:
leeftijdpleegdatum:
keno_sleutel:
soort.rel.:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
lockeno.:
geocodering rdm_x:
soort.rel.:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc_keno.:
geocodering rdm_x:
soort.rel.:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc_keno.:
geocodering rdm_x:
soort.rel.:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc_keno.:
geocodering rdm_x:
soort.rel.:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc_keno.:
geocodering rdm_x:
contact:
contact:
contact:

rdm_x: rdm_y:

BENADEELDE
VESTIGINGSADRES
hsnr:
J:oev:

rdm

pnm.:

GEVER
lang:

====@=Modus operandi en sporen gegevens
====@=Brontekst

e
e

e

e

Wpg

Wpg

Wpg

POLITIE GELDERLAND-MIDDEN
AVZ/ STAF DISTRICT/ LEIDING
AVZ/ STAF DISTRICT/ INTAKE & ONDERSTEUNING
Telefoon 09008844
Proces-verbaalnummer
: PL0780
(HKSnr: PL0780[
Pleegplaats en werKgebied : Rozendaal Avz Unit IJsselwaarden
PROCES-VERBAAL
aangifte
Feit
: Vernieling overige objecten
Pleats delict
Rozendaal
Pleegdatum/tijd
: Tussen maandag 12 november 2012
te 18:15 uur en dinsdag
13 november 2012 to 15:15 uur
Ik, verbalisant,
van Politie
Gelderland-Midden, verklaar het
volgende:
Op woensdag 14 november 2012 te 15:07 uur, verscheen voor mij,
in het politiebureau,
Avz Bureau Dieren, Hogestraat 11, 6953 AN Dieren, een persoon
die mij opgaf te zijn:
Achternaam
Voornamen
Geboren
Geboorteplaats
in Nederland
Geslacht
: Man
Nationaliteit
: Nederlandse
Adres
Postcode plaats
Tussen maandag 12 november 2012 te 18:15 uur en dinsdag 13
november 2012 te 15:15 uur
werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de
aanhef vermelde feit
gepleegd.
Hij deed aangifte [mede] namens de benadeelde
Naam
Adres
Postcode plaats
Gemeente
en verklaarde het volgende:
"Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van
aangifte.
Ik doe aangifte van vernieling. De verdachte heeft een goed wat
mij geheel in
eigendom toebehoort zonder enig recht of toestemming vernield
beschadigd, onbruikbaar
emaakt, dan wel weaaemaakt.

e

Wpg
e

Wpg

im11111111■■=m

Wpg

Wpg
c, d en g

Wpg

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot
plegen van het feit."
Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij
daarbij, waarna wij
ondertekenden.
De aan ever,
De verbalisant,
artlAlid2,subeWob

Wpg

Wpg

Slachtofferzorg
Betreft
U wilt de schade verhalen op de verdachte.
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het
onderzoek.
Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans
op opheldering
verstrekt.
Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal dat ik sloot

en ondertekende te
Dieren o 14 november 2012.
op ambtseed
N.B. Dirt exemp aar wor
..n eer verstre t.
U heeft aangifte gedaan
U heeft bij de politie aangifte gedaan van een strafbaar feit.
De politie vindt het
belangrijk dat u weet wat er met uw aangifte gebeurt en waar u
terecht kunt voor
informatie en hulp. In deze bijlage leest u daar meer over.
Wij raden u aan om het afschrift van het proces-verbaal van
aangifte en eventuele
correspondentie over uw aangifte met deze bijlage te bewaren.
Wat gebeurt er met uw aangifte?
Met uw aangifte start het opsporingsonderzoek. Wanneer u bij uw
aangifte heeft
aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden, wordt u ge?
nformeerd over het
verdere verloop van het onderzoek. Houdt u er rekening mee dat
het enige tijd kan
duren voordat er resultaten bekend zijn.
Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een
opsporingsonderzoek te starten, zal
uw aangifte worden opgeslagen in de politieadministratie.
Wanneer er nieuwe
aanknopingspunten bekend worden, zal uw aangifte weer in
behandeling genomen worden.
Ook hierover wordt u ge?nformeerd.
Informatie
De politie zal u informeren over het verloop van het onderzoek
naar aanleiding van uw
aangifte. Mocht u desondanks vragen hebben over de stand van
zaken van uw aangifte,
kunt u contact opnemen met het Slachtofferloket te Arnhem,
bereikbaar op werkdagen
tussen 09.00 uur en 16.00 uur via telefoonnummer 026-3593777.
Houdt u dan wel het
proces-verbaa] nummer bij de hand, want daar wordt naar
gevraagd.
Schade
Als u schade heeft geleden door het strafbare feit is het van
belang de schade zo
goed mogelijk te beschrijven en te noteren. Houd u de schade
goed bij en bewaar goed
uw bewijzen zoals: herstelnota's, aanschafnota's en eventuele
doktersverklaringen.
Daarmee kunt u uw schade aantonen en eventueel op de verdachte
verhalen.
Voor meer informatie over het verhalen van uw schade kunt u
contact opnemen met
Slachtofferhulp Nederland via telefoonnummer 0900-0101 (lokaal
tarief).
Slachtofferhulp Nederland kan ook voor u nagaan of u in
aanmerking komt voor een
eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en u
helpen bij de
aanvraag.
Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en
emotionele ondersteuning
aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of
verkeersongeluk. U kunt bij
Slachtofferhulp Nederland terecht voor ondersteuning bij de
schadeafhandeling en
informatie over juridische procedures en verzekeringen. De
medewerkers van

Slachtofferhulp Nederland ondersteunen u bij het inventariseren
en onderbouwen van de
schade. Ook helpen z 3 u met het regelen van praktische zaken
zoals het invullen van
formulieren, het schrijven van brieven of het bellen naar
instanties. Ook biedt
Slachtofferhulp Nederland u gesprekken aan waarin geluisterd
wordt en met u gekeken
wordt naar wat er verder moet gebeuren. De dienstverlening van
Slachtofferhulp
Nederland is geheel kosteloos.

Zaak 6 - Aandachtsvestigingen en signaleringen - verdachte situatie in
Apeldoorn - december 2012
Aangetroffen informatie:
Mutatierapport

2012-12-16 09:00 tot 2012-12-16 17:00 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit AANDACHTSVESTIGINGEN EN SIGNALERINGEN J12 VERDACHTE
SITUATIE
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.: APELDOORN
hsnr: toev:
e

Wpg

e

Wpg

e

Wpg
Wpg

e

Wpg

e

Wpg

geocode rdm x: rdm y:
====@=Partijen
achternaam:
voornamen:
gba.:
nat.: NEDERLANDSE
geb.dtm.:
geb.plts.:
(NEDERLAND)
betrokkenheid: BETROKKENE
leeftijdpleegdatum:
keno_sleutel:
soort.rel.:
adr.strt.:
hsnr:
adr.plts.:
postk.:
loc_keno.:
geocodering rdm x: rdm y:
achternaam:
voornamen:
gba.:
bsn.:
nat.: NEDERLANDSE
geb.dtm.:
geb.plts.:
(NEDERLAND)
betrokkenheid: BETROKKENE
leeftijdpleegdatum:
keno sleutel:
soort.rel.:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc keno.:
geocodering rdm x: rdm y:
achternaam:
(M)
voornamen:
gba.:
bsn.: t
nat.: NEDERLANDSE
geb.dtm.:
geb.plts.
(NEDERLAND)
betrokkenheid: BETROKKENE
leeftijdpleegdatum:
keno_sleutel:
lang:
soort.rel.:
adr.strt.:
hsnr:
adr.plts.:
postk.:
loc_keno.:
geocodering rdm x: rdm

1E11

rollen: BETROKKEN
Categorie: DK42
Classificatie: Vervoer

prim. :

toev:

pnm.:

toev:

Soort: PERSONENAUTO
Merk:
Type:
Kenteken:
Kleur: WIT
Fabrnr:
Identificatie:
Bionaam:
Nednaam:
Provider:
Adres:
Land: NEDERLAND
Serienummer:
Kode:
Kadasternr:
Vin:
Bijzonderheden:
Kenteken:
Chassisnummer:

e
e

Wpg

====@=Brontekst
REGIO NOORD- EN OOST GELDERLAND
DIVISIE EXECUTIEVE ONDERSTEUNING
TEAM MILIEU
Registratienummer : PL0676

e

Opmaak datum/tijdstip

Muratie rapport
(vertrouwelijk)
: vrijdag 21 december 2012 te 10:35

Zelfstandige aktie
Volgnummer
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname

: 1
: Verdachte situatie
: vrijdag 21 december 2012 te 09:41

uur

uur
Pleegdatum/tijd
09:00 uur en zondag
e

Plaats voorval

: Tussen zondag 16 december 2012 te
16 december 2012 te 17:00 uur
Apeldoorn

e
e
c, d, e en g

Wpg

Wpg

Wpg

Wpg

: Fir/weiland/strand
Soort locatie
Verbalisant
Toelichting bij zelfstandige aktie

Wpg

c en d
Wpg

Betrokkene
(man),
burgerservicenummer
nationaliteit
Nederlandse,

Wpg

Betrokkene
(man), geboren op
burgerservicenummer
nationaliteit
Nederlandse,

Wpg

Betrokkene
burgerservicenummer
nationaliteit Nederlandse,
Betrokken

: personenauto,

e en Wpg
Nederland, kenteken
chassisnummer
T1 bouwjaar

e

====@=Administratievegegevens
bronregistratiesysteem
formuliertypeMUTATIERAPPORT
onderzoeksnaam
mutatien
incidentcdJ12
activiteitcdJ12
actsdt20121216
actstd0900
actswd507
actedt20121216
actetd1700
actewd507
actdr28800

e
e

pleegsdt20121216
pleegstd0900
pleegswd507
pleegedt20121216
pleegetd1700
pleegewd507
pleegmdt20121221
pleegmtd0941
pleegmwd515
pleegdr28800
pleegdistrict
pleegwijkteam
pleegwerkgebie
pleegwijkcdE'

)RN

pleegbuurtcd
pleegsubbuurtcd
pleegplaatsAPELDOORN
pleeggeocodering rdm x: rdmy:

Zaak 7 - adviseren over vergunning in Arnhem - juni 2013
Aangetroffen informatie:
® Mutatierapport

2013-06-06 09:00 tot 2013-06-06 09:00 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit DWANGMIDDELEN EN OVERIGE HANDELINGEN 142 ADVISEREN
OVER VERGUNNING
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.: ARNHEM
hsnr: 7 toev:
Wpg
geocode rdm_x: rdm_ :
----@-Brontekst
POLITIE GELDERLAND-MIDDEN
DRT/SD/LEIDING
DRT/ UNIT VERKEER & BIJZONDERE WETTEN STAF
DRT/ UVBW/ BIJZONDERE WETTEN
Registratienummer : PL072D
Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
Opmaak datum/tijdstip
: donderdag 6 juni 2013 te 12:06
uur

Zelfstandige aktie
Vo1gnummer
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname

: 1
: Adviseren over vergunning
: donderdag 6 juni 2013 te 11:57

Pleegdatum/tijd

: Op donderdag 6 juni 2013 te 09:00

uur
uur
e

Wpg

Plaats voorval
Arnhem
Soort locatie
: Bijzonder gebouw terrein
Verbalisant
Toelichting bij zelfstandige aktie
Meld.All ] een demonstratie/protestactie op de navolgende
dagen, 2, 8, lb en
22 juni 2013 van 11.00 tot 17.00 uur.
Demo zal plaats vinden

e

Protest is gericht tegen het jachtbeleid
DE nodige instanties in kennis gesteld en formulieren
opgemaakt.

e

====@=Administratievegegevens
bronregistratiesysteem
formuliertypeMUTATIERAPPORT
onderzoeksnaam
mutatienli
incidentcdI42
activiteitcd142
actsdt20130606
actstd0900
actswd234
actedt20130606
actetd0900
actewd234
actdr0
pleegsdt20130606
pleegstd0900
pleegswd234
pleegedt20130606
pleegetd0900
pleegewd234
pleegmdt20130606

pleegmtd1157
pleegmwd234
pleegdr0
pleegdistrict
pleegwij
pleegwerkgebiedcd
pleegwijkcd
pleegbuurtcd
pleegsubbuurtcd
pleegplaatsARNHEM
pleeggeocodering rdmx: rdmy:

Zaak 8 - Demonstratie in Zwolle - september 2014 (opmaak document)
Aangetroffen informatie:
® Mutatierapport

2014-09-08 10:53 tot 2014-09-08 10:53 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit ALGEMEEN G VERHOREN EN ONDERZOEKEN
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.: ZWOLLE
GROTE KERKPLEIN hsnr: toev:
8011 PK
geocode rdm x: rdm y:
Wpg

achternaam:
voornamen:
bsn.:
gba.:
nat.: NEDERLANDSE
geb.dtm.:
(NEDERLAND)
geb.plts.:
betrokkenheid:
leeftijdpleegdatum:
keno_sleutel:
soort.rel.:
hsnr:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc_keno.:
geocodering rdm_x:
contact:
(TELEFOON)
contact:
(TELEFOON)
contact:

pnm.:

IL

toev:

====@=Brontekst

e

POLITIE
REGIOPOLITIE IJSSELLAND
TEAM ZWOLLE-CENTRUM/ZUID
Registratienummer : PLO4ZC-,
Opmaak datum/tijdstip

MuLatie rapport
(vertrouwelijk)
: maandag 8 september 2014 te 11:10

Hoofdincident
Registratienummer
Titel
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname

: Demonstratie
: Afhandeling overige meldingen
: maandag 8 september 2014 te 10:53

uur
e

Mir

e

Wpg en e

: Op maandag 8 september 2014 te
Pleegdatum/tijd
10:53 uur
: Grote Kerkplein, 8011 PR Zwolle
Plaats voorval
: Openbare weg/ -water
Soort locatie
Verbalisant
(/J'
Toelichting bij incident
namens de
Werd telefonisch medegedeeld dat BE
op
vrijdag 10 oktober 2014 omstreeks 13.00 uur met ongeveer 5
personen willen
demonstreren tegen de jacht (oa met spandoek).

C

Wpg

e

dat
voor zijn
dit
Mail naar

Sleek
geen aanvraag gedaan heeft bij he gemeente
BE
protest. Gaat
alsnog doen. Mogelijk dat hierdoor de datum/tijd wijzigd.
collega
gestuurd

Wpg

Betrokkene
(man), geboren
op
burgerservicenummer
nationaliteit
Nederlandse,

telefoonnummer

e

====@=Administratievegegevens
bronregistratiesysteem
formuliertypeMUTATIERAPPORT
onderzoeksnaam
mutatienrj
incidentcoE40
activiteitcdG
actsdt20140908
actstd1053
actswd371
actedt20140908
actetd1053
actewd371
actdr0
pleegsdt20140908
pleegstd1053
pleegswd371
pleegedt20140908
pleegetd1053
pleegewd371
pleegmdt20140908
pleegmtd1053
pleegmwd371
pleegdr0
pleegdistrict
pleegwijkteamBINNENSTAD-ZUID (100)
pleegwerkgebiedcdeZWOLLE CENTRUM/ZUID
pleegwijkcdeBINNENSTAD-ZUID (100)
pleegbuurtcdeBINNENSTAD-ZUID (100)
pleegsubbuurtcdeBINNENSTAD-ZUID (100)
pleegplaatsZWOLLE
pleeggeocodering
rdm y:

Zaak 9 — vernieling (hoogzit) in Heeze-Leende — februari 2015
Aangetroffen informatie:
® Mutatierapport
O PV van aangifte

2014-10-19 13:00 tot 2014-11-10 13:00 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit ALGEMEEN G VERHOREN EN ONDERZOEKEN
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.:
hsnr: toev:

e
e

111(13g

geocode rdm_x:
====@=Partijen
7-7-7 achternaam:
voornamen:
()
gba.:
bsn.:
pnm.:
nat.: NEDERLANDSE
geb.dtm.:
geb.plts.:
(NEDERLAND)
betrokkenheid: AANGEVER
leeftijdpleegdatum:
lang:
keno sleutel:
soort.rel.: HOOFDADRES
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc_keno.:
geocodering rdm x:
contact:
(MOBIEL)
achternaam:
Naam volgens KvK:
Korte naam:
betrokkenheid: BENADEELDE
soort.rel.: VESTIGINGSADRES
adr.strt.:
hsnr: litoev:
adr.plts.:
postk.
loc_keno.:
geocodering rdm_x:
contact:
(TELEFOON)

g

====@=Brontekst

e

e

POLITIE
EENHEID OOST-BRABANT
BZO HULPOFFICIEREN VAN JUSTITIE
BZO AFDELING GELDROP MIERLO NUENEN
Registratienummer : PL2100
Opmaak datum/tijdstip
09:45 uur
Hoofdincident
Registratienummer
HKS-nummer
Titel
Maatschappelijke klasse
Datum/tijdstip kennisname
09:02 uur
Pleegdatum/tijd
13:00 uur en maandag

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)
: donderdag 5 februari 2015 te

: Vernieling ataatsnosoeh
: Vernieling overige objecten
: woensdag 19 november 2014 te
: Tussen zondag 19 oktober 2014 te
10 november 2014 te 13:00 uur

e

Pleats voorval
binnen de gemeente
Heeze-Leende

7-711

Rne/bei/wpiland/strand

Soort locatie
Verbalisanten
e

Toelichting bij incident
e

Vernielingen, welke worden gepleegd door
e

. Vernielingen worden toegebracht aan
hoogzitten. Deze
hoogzitten staan in bosgebieden en dienen als uitkijk en/of
schiettoren. Benadeelde
bestaan uit jagers welke binnen
een geografisch
gebied binnen Nederland de jacht mogen uitoefenen, dit in
overleg met en
toestemmin. van Staatsbosbeheer en de Provincie.
e

c en d

heeft kennelijk ook aangifte
Wpg

gedaan in
Schade wordt geschat op 1000 euro per hoogzit.
van

e

Wpg
c en d

Wpg

Aangever
(man), geboren op
burgerservicenummer
naLionaliteit
Nederlandse
telefoonnummer
!nadeelde
telefoon
Actie volgnummer 2 aangemaakt
:
Maatschappelijke klasse
:
Referentie
:
Datum/tijdstip kennisname
09:43 uur

onder incident
Algemene Mutatie
Eindmutatie
donderdag 5 februari 2015 to

Pleegdatum/tijd
09:00 uur
Plaats voorval
binnen de gemeente

e

: Op donderdag 5 februari 2015 to

111•111L

Heeze-Leende
Soort locatie
: Bos/hei/weiland/strand
:
Verbalisant
Toelichting bij actie
5-2-2015
Door AAB werd gebeld hoe het met zijn zaak stond.

e

c en

d
De zaak is
toen opgelegd. Er is geen afloopbericht gestuurd.
AAB wordt alsnog in kennis gesteld.
====@=Administratievegegevens
bronregistratiesysteem
formuliertypeMUTATIERAPPORT
onderzoeksnaam
mutatien/H
incidentcaC4u
activiteitcdG

e

actsdt20141019
actstd1300
actswd427
actedt20141110
actetd1300
actewd461
actdr1904400
pleegsdt20141019
pleegstd1300
pleegswd427
pleegedt20141110
pleegetd1300
pleegewd461
pleegmdt20141119
pleegmtd0902
pleegmwd473
pleegdr1904400
pleegdistrict

e
e

pleegwerkgebiedcdeCRANENDONCK HEEZE-LEENDE
pleegwijkcdeCRANENDONCK HEEZE LEENDE
pleegbuurtcd
pleegsubbuurtc
pleegplaatsLEENDE
pleeggeocodering rdm x: rdm y:

RA) (BZO)

e
e

e

Wpg

2014-10-19 13:00 tot 2014-11-10 13:00 (start- en eindtijd activiteit)
Soort Activiteit ALGEMEEN G VERHOREN EN ONDERZOEKEN
rap:
Begindatum: Einddatum: Sleutel: Waarde: (Betrouwbaarheid: )
(PLAATS ACTIVITEIT) loc.:
hsnr: toev:
geocode rdm_x:
====P=Partijen
achternaam:
voornamen:
()
bsn.
pnm.:
gba.:
nat.: NEDERLANDSE
geb.dtm.:
(NEDERLAND)
geb.plts.
betrokkenheid:
leeftijdpleegdatum:
lang: I
keno_sleutel:
soort.rel.: HOOFDADRES
hsnr:
:oev:
adr.strt.:
adr.plts.:
postk.:
loc_keno.:
geocodering rdm_x:
(MOBIEL)
contact:
achternaam:

-'Naam volgens KvK:
Korte naam:
betrokkenheid: BENADEELDE
soort.rel.: VESTIGINGSADRES
hsnr: M toev:
adr.strt.:
adr.pits.:
postk.:
loc keno.:
geocodering rdm x: rdm y:
(TELEFOON)
contact:
====@=Brontekst

e

e
e
e

e

POLITIE
EENHEID OOST-BRABANT
BZO HULPOFFICIEREN VAN JUSTITIE
BZO AFDELING GELDROP MIERLO NUENEN
Telefoon 0900-8844
: PL2100
Proces-verbaalnummer
PROCES-VERBAAL
aangifte
: Vernieling overige objecten
Feit
Plaats delict
binnen de gemeente
Heeze-Leende
: Tussen zondag 19 oktober 2014 te
Pleegdatum/tijd
13:00 uur en maandag
10 november 2014 te 13:00 uur
Ik, verbalisant,
-----777-1111-1

III■1111111111111r-

van politie Eenheid OostBrabant, verklaar het
volgende:
Op woensdag 19 november 2014 te 09:02 uur, verscheen voor mij,
in het politiebureau,

Wpg

Wpg

g

e

g

Gnm/ Geldrop, Laan der 4 Heemskinderen 15, 5664 TH Geldrop, een
persoon die mij opgaf
te zijn:
Achternaam
Voornamen
Geboren
in Nederland
Geboorteplaats
: Man
Geslacht
: Nederlandse
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
Hij deed aangifte namens de bena
Naam
Adres
Postcode plaats
Gemeente
en verklaarde het volgende over et in •e aan e verme de
incident, dat plaats vond
op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen zondag 19
oktober 2014 te 13:00 uur
en maandag 10 november 2014 te 13:00 uur:
"Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van
aangifte.
Hierbij doe ik aangifte van vernieling:
Ik ben

diverse hoogzitten
In het jachtgebied van
geplaatst om schadebestrijding
en beheer zo effici?nt mogelijk uit te voeren. Dit is in
overleg met en met
toestemming van Staatbosbeheer en de Provincie gerealiseerd.
Ongeveer vier weken geleden hoorde ik voor het eerst

e
g

Wpg

c en d

dat er schade was toegebracht aan ??n van de
hoorde dit
hoogzitten
1 hij heeft hiervan ook aangifte gedaan.
va
Inmiddels had ik zelt ook al geconstateerd dat er diverse
sloten van de hoogzitten
waren geforceerd. Deze sloten zitten op de toegangdeurtjes van
de hoogzitten. Ik had
geen idee wie dit had gedaan.

c en d

Afgelopen weekeinde, zaterdag 15 november en zondag 16 november
zijn
e
e

gaan kijken bij het
Zij zagen toen dat
onze hoogzit was vernield en in het water

lag.

e

c en d

Vermoedelijk is men tegen het doden van dieren. Voor de
duidelijkheid wij mishandelen
geen dieren, laten geen dieren onnodig lijden maar voeren naar
eer en geweten de wet
uit. Wij proberen de schade voor bijvoorbeeld boeren waar
mogelijk to beperken.
c en d

c en d

Wij maken ons ernstige zorgen dat er nog meer vernielingen
zullen plaatsvinden. Wij
hebben namelijk
hoogzitten in ons gebied
staan. U zult begrijpen
dat dit een enorme schade voor ons kan worden.
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het
plegen van het feit."
Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij
daarbij, waarna wij
ondertekenden.
De aangever,
De verbalisant,

e en Wpg

g

S1achtoffe•
Betreft
U wilt de scnaae vernalen op ae verdachte.
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het
onderzoek.
Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans

op opheldering
verstrekt.
Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot
en ondertekende te
Geldrop op 19 november 2014.
op ambtsbelofte
N.B. Dit exemplaar wordt ??n keer verstrekt.
U heeft aangifte gedaan
U heeft bij de politie aangifte gedaan van een strafbaar feit.
De politie vindt het
belangrijk dat u weet wat er met uw aangifte gebeurt en waar u
terecht kunt voor
informatie en huip. In deze bijlage leest u daar meer over.
Wij raden u aan om het afschrift van het proces-verbaal van
aangifte en eventuele
correspondentie over uw aangifte met deze bijlage te bewaren.
Wat gebeurt er met uw aangifte?
Met uw aangifte start het opsporingsonderzoek. Wanneer u bij uw
aangifte heeft
aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden, wordt u ge?
nformeerd over het
verdere verloop van het onderzoek. Houdt u er rekening mee dat
het enige tijd kan
duren voordat er resultaten bekend zijn.
Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn om een
opsporingsonderzoek te starten, zal
uw aangifte worden opgeslagen in de politieadministratie.
Wanneer er nieuwe
aanknopingspunten bekend worden, zal uw aangifte weer in
behandeling genomen worden.
Ook hierover wordt u ge?nformeerd.
Informatie
De politie zal u informeren over het verloop van het onderzoek
naar aanleiding van uw
aangifte. Mocht u desondanks vragen hebben over de stand van
zaken van uw aangifte,
kunt u contact opnemen met het Slachtofferloket te Den Bosch,
bereikbaar op werkdagen
tussen 09.00 uur en 16.00 uur via telefoonnummer 088-699 1880
OF
SLACHTOFFERINFODESK.DENBOSCH@OM.NL. Houdt u dan wel het procesverbaalnummer bij de
hand, want daar wordt naar gevraagd.
Schade
Als u schade heeft geleden door het strafbare feit is het van
belang de schade zo
goed mogelijk te beschrijven en te noteren. Houdt u de schade
goed bij en bewaar goed
uw bewijzen zoals: herste1nota's, aanschafnota's en eventuele
doktersverklaringen.
Daarmee kunt u uw schade aantonen en eventueel op de verdachte
verhalen.
Voor meer informatie over het verhalen van uw schade kunt u
contact opnemen met SHN
via telefoonnummer 0900-0101 (lokaal tarief). SHN kan ook voor
u nagaan of u in
aanmerking komt voor een eenmalige uitkering van het
Schadefonds Geweldsmisdrijven en
u helpen bij de aanvraag.
Slachtofferhulp Nederland (SHN)
SHN biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers van een
misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk. U kunt bij SHN terecht
voor ondersteuning
bij de schadeafhandeling en informatie over juridische
procedures en verzekeringen.

De medewerkers van SHN ondersteunen u bij het inventariseren en
onderbouwen van de
schade. Ook helpen zij u met het regelen van praktische zaken
zoals het invullen van
formulieren, het schrijven van brieven of het bellen naar
instanties. Ook biedt SHN u
gesprekken aan waarin geluisterd wordt en met u gekeken wordt
naar wat er verder moet
gebeuren. De dienstverlening van SHN is geheel kosteloos. SHN
is bereikbaar via
telefoonnummer 0900-0101 (lokaal tarief) of
www.slachtofferhulp.nl.
Bent u slachtoffer van huiselijk geweld?
Indien u slachtoffer bent van huiselijk geweld, dan kunt u voor
praktisch en
emotionele hulpverlening contact opnemen met het Steunpunt
Huiselijk Geweld (SHG).
Het telefoonnummer van het SHG is 0900-1262626 waarna u wordt
doorverbonden met het
SHG in uw regio.
Voor juridische ondersteuning kunt u contact opnemen met SHN
via telefoonnummer
0900-0101 (lokaal tarief).
Dank
Dankzij uw aangifte kan de politie beter criminele activiteiten
voorkomen, daders
herkennen en bepalen welke locaties scherper in de gaten moeten
worden gehouden. Dank
voor uw aangifte.
*** regionale informatie slachtoffer informatie loket ***
POLITIE
EENHEID OOST-BRABANT
BZO HULPOFFICIEREN VAN JUSTITIE
BZO AFDELING GELDROP MIERLO NUENEN
Telefoon 0900-8844
: PL2100
Proces-verbaalnummer
PROCES-VERBAAL
aangifte
: Vernieling overige objecten
Feit
Plaats delict
binnen de gemeente
Heeze-Leende
: Tussen zondag 19 oktober 2014 te
Pleegdatum/tijd
13:00 uur en maandag
10 november 2014 to 13:00 uur
Ik, verbalisant,

e

e

Wpg

van politie Eenheid
Oost-Brabant,
verklaar het volgende:
Op woensdag 19 november 2014 te 09:02 uur, verscheen voor mij,
in het
politiebureau, Gnm/ Geldrop, Laan der 4 Heemskinderen 15, 5664
TH Geldrop, een
persoon die mij opgaf te zijn:
Achternaam
Voornamen
Geboren
in Nederland
Geboorteplaats
: Man
Geslacht
: Nederlandse
Nationaliteit
Adres
Postcode plaats
Hij deed aangifte namens de benadeelde
Naam
Adres

Wpg

e

Postcode plaats
Gemeente
en verklaarde het volgende over e in e aan of vermelde
incident, dat plaats vond
op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen zondag 19
oktober 2014 te 13:00 uur
en maandag 10 november 2014 te 13:00 uur:
"Ik ben namens de benadeelde gerechtigd tot het doen van
aangifte.
Hierbij doe ik aangifte van vernieling:
Ik ben

wake.11;

g

In het jachtgebied van
zijn diverse hoogzitten
geplaatst om
schadebestrijding en beheer zo effici?nt mogelijk uit te
voeren. Dit is in overleg
met en met toestemming van Staatbosbeheer en de Provincie
gerealiseerd.
Ongeveer vier weken geleden hoorde ik voor het eerst van

e
g

Wpg

c en d

binnen
dat er schade was toegebracht aan
1
??n van de
hoogzitten. Ik hoorde dit van
hij heeft
hiervan ook aangifte
gedaan.
Inmiddels had ik zelf ook al geconstateerd dat er diverse
sloten van de hoogzitten
waren geforceerd. Deze sloten zitten op de toegangdeurtjes van
de hoogzitten. Ik
had geen idee wie dit had gedaan.

c en d

lopen weekeinde, zaterdag 15 november en zondag 16 november
zijn
van
gaan kijken bij het
Zij zagen toen dat
onze hoogzit was vernield en in het water

e
e

lag.

e, c en d

Vermoedelijk is men tegen het doden van dieren. Voor de
duidelijkheid wij
mishandelen geen dieren, laten geen dieren onnodig lijden maar
voeren naar eer en
geweten de wet uit. Wij proberen de schade voor bijvoorbeeld
boeren waar mogelijk
te beperken.
c en d

c en d

Wij maken ons ernstige zorgen dat er nog meer vernielingen
zullen plaatsvinden. Wij
hebben namelij10
hoogzitten in ons gebied
staan. U zult
begrijpen dat dit een enorme schade voor ons kan worden.
Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het
plegen van het feit."
Nadat de aangever de verklaring had doorgelezen, volhardde hij
daarbij, waarna wij
ondertekenden.
De aangever,
De verbalisant,

e en Wpg

e

Slachtofferzorg
Betreft
U wilt de scnade vernalen op de verdachte.
U wilt op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het
onderzoek.
Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant
Er is informatie met betrekking tot verdere procedure en kans
op opheldering
verstrekt.
Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot
en ondertekende te
Geldrop op 19 november 2014.
op ambtsbeiofte
----@=Administratievegegevens

bronregistratiesysteem
formuliertypePVVANAANGIFTEALGEM
onderzoeksnaam
mutatienr
incidentcdC40
activiteitcdG
actsdt20141019
actstd1300
actswd427
actedt20141110
actetd1300
actewd461
actdr1904400

e

e
e
e

pleegsdt20141019
pleegstd1300
pleegswd427
pleegedt20141110
pleegetd1300
pleegewd461
pleegmdt20141119
pleegmtd0902
pleegmwd473
pleegdr1904400
pleegdistrict
pleegwijkteam
pleegwerkgebiedcdeCF
iEEZE-LEENDE (CRA) (BZO)
pleegwijkcdeCRANENDOi'r nEE6E LEENDE
pleegbuurtcd
pleegsubbuurtcd
pleegplaat
pleeggeocodering rdmx: rdm y:

