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Woord vooraf 

Venlo is een mooie, florerende stad om in te vertoeven, wonen en werken. Met een ruim winkelaanbod in 
een prachtige, historische binnenstad. Met de nieuwe Maasboulevard langs de rivier. Venlo, Nederlandse 
gemeente met 100.000 inwoners, gelegen aan de Duitse grens in een natuurrijke omgeving, op nog geen drie 
kwartier rijden van het dichtstbevolkte deel van Europa: het Duitse Ruhrgebied. Met vliegvelden in Weeze, 
Düsseldorf, Keulen, Eindhoven en Maastricht, de snelwegen A67, A73 en A74 en een uitstekende 
(internationale) spoorverbinding,  is de wereld nooit ver weg. 

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de infrastructuur en het 
voorzieningenaanbod. De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, het 
Limburgs Museum, openluchttheater de Doolhof, stadsschouwburg de 
Maaspoort, speelpark Klein Zwitserland, de Kasteeltuinen in Arcen, Holland 
Casino en nog veel meer. Na Amsterdam en Maastricht heeft Venlo 
bovendien de meeste cafés per vierkante kilometer van heel Nederland! 

Venlo heeft het allemaal en bouwt verder aan een mooie en gezellige gemeente. De aankomende jaren 
komen daar, bijvoorbeeld, nog een megabioscoop en nieuw poppodium bij en wordt er voor honderden 
nieuwe studenten voorzien in kwalitatief hoog onderwijs én huisvesting in de historische binnenstad van 
Venlo. Woningcorporaties en projectontwikkelaars investeren vele tientallen miljoenen in een gemeente 
waarin zij toekomst zien. Een bruisende gemeente Venlo dus voor een uitstekend economisch klimaat met 
ruimte voor samenwerking en ontwikkeling.  

Na Rotterdam is Venlo ook het grootste logistieke knooppunt van ons land. Met de 
Greenport en de ‘Cradle-to-Cradle’-principes creëert Venlo bovendien nieuwe 
kansen voor innovatieve vormen van duurzaam, maatschappelijk ondernemen en 
leven. Naast de logistieke en agrarische bedrijvigheid in de glastuinbouw staat Venlo 
met bedrijven als Océ, Canon, DSM en Scheuten Glas ook bekend om zijn 
hoogwaardige kennisindustrie. Van Brainport Eindhoven, amper drie kwartier 
rijden, en van Fontys Hogescholen in Venlo profiteert de gemeenschap volop mee. 

Venlo, kortom, is een erg mooie en gezellige stad om in te  wonen, werken en vertoeven. De vraag is 
echter of dit zo kan blijven? Brengt de invoering van de wietpas hier opeens verandering in?  

Wij proberen op deze vragen in dit verslag een duidelijk antwoord te geven. 
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1. Introductie en verantwoording 

Het nu voor u liggende verslag is geschreven op basis van 86 meldingen over drugsgerelateerde overlast die 
sinds de lancering van het Meldpunt Leefbaarheid & Veiligheid, op maandag 7 mei tot en met vrijdag 8 juni 
2012, bij de PvdA Venlo zijn binnengekomen. In werkelijkheid lag het aantal iets hoger omdat sommige 
melders meerdere keren hebben gereageerd. Vrijwel alle melders hebben binnen twee weken een bericht 
van ons ontvangen waarin we aangaven wat we met de melding hadden gedaan. 

Naast de schriftelijke meldingen via internet zijn actieve leden, bestuursleden en volksvertegenwoordigers 
van de PvdA Venlo zelf ook tijdens bijeenkomsten en in hun eigen woonomgeving aangesproken. Hiervan zijn 
echter geen aantallen bijgehouden. Daarnaast zijn we twee keer telefonisch benaderd door Cannabis 
Consumentenbond WeSmoke over misstanden die via hun netwerk zijn binnengekomen. Hierbij ging het, net 
als de meeste mondelinge meldingen, om drugsoverlast van algemene aard. Soms werden plekken genoemd 
waar drugshandel plaatsvond. Alle mondelinge meldingen zijn zo veel mogelijk verwerkt in dit verslag. Wij 
hebben in totaal ruim 180 signalen ontvangen, inclusief de 86 meldingen via het digitale meldpunt. 

Het voorliggende verslag  geeft u dus een eerste indruk van de situatie in Venlo na de invoering van de 
wietpas op 1 mei. De informatie in dit verslag moet gezien worden als een eerste verkenning van de 
bestaande situatie en niet als een volledige weergave van de problematiek. De meldingen op zichzelf geven 
geen compleet beeld van de nieuwe werkelijkheid. Om een volledige weergave te kunnen geven zijn er dus 
meer gegevens nodig. Overlast wordt, bijvoorbeeld, ook direct bij de politie gemeld. Wij hebben op dit 
moment echter nog geen inzage in het aantal en het soort meldingen van drugsgerelateerde overlast en 
criminaliteit bij de politie. Deze gegevens hebben wij zodoende niet mee kunnen nemen in het nu voor u 
liggende verslag. Uit gesprekken met de Politie Limburg-Noord blijkt echter wel dat het soms om tientallen 
extra meldingen per dag gaat, zeker in de eerste twee weken na de invoering van de wietpas.  

Van welke gegevens hebben we wel gebruik gemaakt? Ten eerste van het rapport ‘Hektor 2010 en 2012, 
evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo’. Dit rapport is geschreven door bureau Intraval, in opdracht van de 
gemeenteraad van Venlo, en werd eind april 2012 gepubliceerd1. Het rapport geeft een goed beeld van de 
voorgeschiedenis en de succesvolle, beleidsmatige en praktische aanpak van drugsoverlast in Venlo. De 
onderzoekers bevestigen dat een opleving van de drugshandel en bijkomende overlast voor de hand ligt, als 
gevolg van de invoering van de wietpas. Het rapport bevat bovendien cijfermatige gegevens over 
drugsoverlast en criminaliteit in de periode 2001-2011, afkomstig van o.a. de politie. Het nu voorliggende 
verslag mag worden beschouwd als aanvulling op de al bekende gegevens in het rapport van bureau Intraval. 
Ten tweede hebben we gebruik gemaakt van mediaberichten van de Politie Limburg-Noord (bijlage 1). Dit 
was de enige beschikbare informatie over politieactiviteiten rondom de invoering van de wietpas in Venlo.  

Daarnaast hebben we alle andere geraadpleegde bronnen en literatuur in de tekst genummerd0 en alle 
vermeldingen toegevoegd in een lijst (bijlage 2). Dit om de resultaten, conclusies en aanbevelingen zo veel 
als mogelijk te onderbouwen. Alle schriftelijke meldingen hebben we bovendien geanonimiseerd toegevoegd 
(hoofdstuk 5). Op basis hiervan hebben wij een zo getrouw mogelijk beeld proberen te schetsen van de 
gevolgen in Venlo van de invoering van de wietpas. Het nu voorliggende verslag is echter géén 
wetenschappelijk rapport en mag ook niet als zodanig gezien worden. Aanbevelingen, conclusies en 
voorstellen zijn gericht op het bereiken van oplossingen. Daarbij maken wij geen onderscheid tussen 
drugscriminaliteit en drugsoverlast, omdat het tweede per definitie het gevolg is van het eerste.  
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2. Voorlopige resultaten en conclusies nieuw drugsbeleid en invoering wietpas 

Op maandag 7 mei 2012 startte de PvdA Venlo het Meldpunt voor Leefbaarheid & Veiligheid om een beeld te 
krijgen van de omvang en het soort overlast en criminaliteit als gevolg van de invoering van de wietpas op 1 
mei. Op de website www.pvdavenlo.nl kunnen mensen via een contactformulier misstanden melden.  

De PvdA is het meldpunt gestart na de invoering van de wietpas, omdat wij in korte tijd overspoeld werden 
met signalen over drugshandel en bijkomende overlast. Wij ontvingen in één maand tijd ruim 180 signalen 
van drugsoverlast, waarvan 86 schriftelijke meldingen via het meldpunt op onze website. Uit alle reacties valt 
het volgende op te maken: 

2.1 Algemene bevindingen op basis van alle meldingen 

Inwoners van Venlo constateren vrijwel zonder uitzondering dat het aantal drugsdeals in het straatbeeld 
aanzienlijk is toegenomen, zo blijkt uit alle meldingen en signalen die wij ontvingen. Daarnaast hield Omroep 
Venlo in mei een peiling op de website met de vraag: “Sinds de invoering van de wietpas merk ik dat er meer 
op straat wordt gedeald”. Hieraan deden 1490 mensen mee, waarbij 82% de vraag met “ja” beantwoordde2. 
Dit bevestigt het beeld dat uit onze meldingen naar voren komt: de wietpas zorgt voor drugsoverlast. 

De drugshandel is teruggekomen met alle bijkomende overlast vandien: veel extra verkeer, claxonnerende 
auto’s en scooters, geschreeuw en een agressieve bejegening en toenadering op straat, met als gevolg 
hiervan een toenemend gevoel van onveiligheid. Opvallend hierbij zijn de meldingen over de vermoedelijke 
herkomst van veel drugsrunners. Naast bekende, lokale gezichten zijn er nu ook veel nieuwe, onbekende 
drugsrunners in Venlo actief. Verschillende melders geven aan dat zij vermoeden dat een deel hiervan uit de 
Randstad afkomstig is (vanwege Rotterdamse en Utrechtse accenten). 

Drugscriminaliteit en bijkomende overlast werd tot nu toe het meest gemeld door bewoners in de straten 
rondom de, van klanten verstoken, coffeeshops Nobody’s Place en Huzur aan de Sloterbeekstraat in Venlo-
Zuid. Uit de aangrenzende straten ontvingen we ongeveer de helft van alle meldingen. Als tweede 
opvallende locatie kregen we meldingen van bewoners en ondernemers rondom het Nolensplein en van flats 
langs de Urbanusweg. Ook uit andere stadsdelen ontvingen we veel alarmerende signalen. Over straten en 
portieken, bijvoorbeeld, waar zich in de avonduren minder mensen begeven. Dat zijn nieuwe marktplaatsen 
voor drugshandel geworden (lijst met ‘Hotspots’ in hoofdstuk 3). Naast alle andere meldingen van overlast 
geeft dit burgers een sterk gevoel van onbehagen en onveiligheid. De verontwaardiging over de gedwongen 
invoering van de wietpas, en de toename van de drugscriminaliteit, is dan ook groot. 

De PvdA Venlo heeft in totaal vijf meldingen direct doorgespeeld naar de politie vanwege de ernst en 
vereiste spoed ervan. Hierbij ging het vijf keer om verdachte voertuigen, waarbij bewoners 
kentekennummers aan ons doorgaven. Het is ons vooralsnog niet bekend wat de politie precies met deze 
meldingen heeft gedaan.  

Er valt op basis van de meldingen weinig te zeggen over de tijdstippen waarop drugsgerelateerde overlast 
het meeste wordt ervaren. Het lijkt erop dat dit de hele dag doorgaat. Het ligt voor de hand dat de overlast 
door mensen met een baan pas wordt geconstateerd bij thuiskomst en in de vrije uren. Zij zijn overdag 
immers niet thuis en in hun eigen woonomgeving aanwezig, maar vaak verder weg op hun werk. 

De handel in en verkoop van softdrugs is al jaren een zeer lucratieve business. Hoewel anders, is de handel in 
harddrugs dat ook. Wij hebben via het meldpunt en in gesprekken helaas ook al signalen ontvangen over de 
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verkoop van harddrugs, maar vooralsnog lijkt de handel vooral in softdrugs te gaan. Lijkt, want wij hebben 
hier geen goed zicht op. Drugsrunner nemen het, in elk geval, niet zo nauw met de gezondheid van hun 
klanten, want zij willen snel en veel geld verdienen. Wij hebben vooralsnog echter geen signalen ontvangen 
van vervuilde drugs, maar willen opmerken dat het risico voor de volksgezondheid daarmee niet geweken is! 
Ook verslavingszorg, voorlichting en andere vormen van preventie over drugs en drugsgebruik had en heeft 
onze aandacht. Over verslavingszorg hebben wij vooralsnog echter geen meldingen ontvangen.  

2.2 Verkeersproblemen en geluidsoverlast toegenomen 

Uit alle meldingen en signalen samen komt een beeld naar voren dat het om tientallen drugsrunners extra 
gaat die bovendien geraffineerd en goed georganiseerd opereren. De drugsrunners verplaatsen zich op alle 
mogelijke manieren en zijn daardoor voor de politie moeilijk te traceren. Ze komen en gaan te voet, fiets, 
scooter of auto. Daarbij wordt er voortdurend gecommuniceerd tussen drugsrunners onderling. De voor 
klanten directe aanspreekpunten te voet worden voortdurend bevoorraad door scooters, fietsers en auto’s 
die de situatie vanaf een afstand, soms met draaiende motor, volgen. Andere auto’s blijven af en aan rijden 
met nieuwe voorraden. Daarbij wordt soms (te) hard opgetrokken en geclaxonneerd. Buurtbewoners in 
Venlo-Zuid hebben hier het meeste last van. Bewoners in de omgeving van de Zuidsingel spreken, in elk 
geval, van een forse toename van het aantal vervoersbewegingen. En ook in de omgeving van Monseigneur 
Nolensplein, Noord-Buitensingel en Helbeek (stadswijk Q4) is er nu geluids- en verkeersoverlast. 

2.3 Niet iedereen die overlast ervaart meldt die overlast altijd 

Het ligt voor de hand dat niet iedereen die overlast ervaart hiervan altijd melding maakt. Ook sluiten wij niet 
uit dat er een zekere mate van gewenning plaats vindt. Het is in elk geval opvallend te noemen dat wij twee 
weken na de invoering van de wietpas nauwelijks nog meldingen van drugsoverlast ontvingen. Dit betekent 
nadrukkelijk niet dat de overlast weer is verdwenen. Het lijkt zich juist eerder te verplaatsen, zoals gezegd is 
meer onderzoek hiernaar noodzakelijk. Wij verwachten overigens dat inwoners van Venlo nog slechts een 
voorproefje hebben gekregen. Want wij verwachten dat alle ellende pas duidelijk wordt als de wietpas op 1 
januari 2013 in heel Nederland is ingevoerd. De Nijmeegse coffeeshophouders constateerden, een week na 
de invoering van de wietpas in Zuid-Nederland, een omzetstijging van ruim 30%. Nieuwe klanten zouden 
vooral Nederlanders en Duitsers zijn, maar ook Belgen en zelfs enkele Fransen3. Na twee weken was het 
drugstoerisme in Nijmegen zo snel toegenomen dat Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid van de PvdA, 
hierover op 18 mei Kamervragen stelde4. 

2.4 Ondernemers vrezen omzetdaling als gevolg van wegblijvende klanten 

Wij kregen al verschillende meldingen van ondernemers die drugsoverlast constateren: cafés, cafetaria’s een 
modezaak en een accountantskantoor. Zij geven ieder voor zich aan te vrezen voor een negatieve uitstraling 
van de directe omgeving door rondhangende dealers die op een hinderlijke manier (potentiële) klanten 
aanspreken. Ondernemers vrezen dat klanten hun omgeving mijden en dat zij hierdoor omzet mislopen. Ook 
in Maastricht zijn deze geluiden te horen5. Hierbij willen wij wel graag opmerken dat de problemen met 
drugscriminaliteit in Maastricht niet vergelijkbaar zijn met die van Venlo. In Venlo was er voor de invoering 
van de wietpas bijna geen drugsoverlast meer, terwijl drugscriminaliteit in Maastricht springlevend was1. 

De Venlose ondernemers die drugsoverlast hebben gemeld zijn gevestigd in de omgeving van: 
Sloterbeekstraat, Roermondsepoort, Koninginnesingel, Vleesstraat, Markt, Nolensplein, Noord-Buitensingel, 
Wilhelminapark en Hogeweg. Wij hebben ervoor gekozen om de bedrijfsnamen niet te vermelden om 
mogelijke repercussies te voorkomen. Meer ondernemers ondervinden overlast, maar melden dit niet. 
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2.5 Kooptoeristen en andere klanten blijven weg 

Niet alleen de lokale ondernemers, maar ook klanten ervaren drugsoverlast. Uit verschillende meldingen 
blijkt dat zij hetzelfde hinderlijke gedrag noemen als de ondernemers namelijk rondhangende drugsrunners 
die hen hinderlijk en vaak meerdere keren aanspreken. Voor kooptoeristen is het mogelijk zelfs een reden 
om helemaal niet meer naar Venlo te komen. Hierbij was de volgende reactie het meest opvallend: 
“Eergisteren weer eens met het gezin (2 kinderen 9 en 11 jaar) naar Venlo geweest. Dat doen we vaker, maar 
dit was voor het eerst ná invoering vd wietpas. Het enige waar we voorheen 'last' van hadden was de geur als 
je langs een shop liep. Maar wat ik nu heb ervaren tart elke verbeelding... Ik ben vele keren aangesproken 
door jonge gasten of ik drugs moest hebben. Dit heb ik nog nooit meegemaakt!! De wietpas heeft dit in de 
hand gewerkt, echt een slecht besluit. Dit is de eerste keer dat ik deze overlast ergens meldt. Hopelijk terug te 
draaien, tot die tijd gaan wij wel ergens anders shoppen.” (8e melding op maandag  7 mei 2012 om 16:46 uur) 

2.6 Politie in de wijk zorgt naast veiligheid ook voor gevoel van onbehagen 

De politie is ook hinderlijk in het gedrag. Politieauto’s stoppen meerdere keren midden op de rotonde bij de 
Sloterbeekstraat, waardoor al het overige verkeer wordt opgehouden. Een verkeersdeskundige liet ons zelfs 
weten dat dit een strafbaar feit is. Buurtbewoners zeggen bovendien achtervolgd te worden als zij voor 
verdachte worden aangezien. Dit blijkt opvallend vaak het geval te zijn bij Venlonaren met een Mediterraan 
voorkomen: licht getint, donker haar. Buurtbewoners voelen zich opgejaagd en benadeeld. Een vreemde in 
hun eigen wijk. De plotselinge overlast, en de impact daarvan op de leefbaarheid en veiligheid, veroorzaakt 
onbegrip, onverschilligheid en juist een toename van het gevoel van onveiligheid. Een bewoner van Venlo-
Zuid omschreef het als volgt: “Ik merk dat er sinds vorige week meer politie hier rond rijdt, fiets enz, maar dat 
laat mij niet beter voelen. Sterker nog: nu heb ik juist het gevoel tussen de criminelen hier te zitten. Voorheen 
had ik nergens last van maar ik merk dat ik het nu onprettig vind om in het donker in mijn eigen straat te 
lopen.”  (7e melding op maandag 7 mei 2012 om 13:40 uur) 

2.7 Buurtbewoners bedanken coffeeshops voor hun goede beleid de afgelopen jaren 

Buurtbewoners maken complimenten aan coffeeshops Nobody’s Place en Klein Maar Fijn voor de correcte 
manier van werken: geen overlast in de omgeving, mensen die asociaal gedrag vertonen mochten er niet 
meer in en rondslingerende lege wietzakjes werden door personeel van Nobody’s Place in heel Venlo-Zuid, 
elke morgen, al vele jaren lang, netjes opgeruimd. Nu Nobody’s Place het moeilijk heeft, ook omdat een 
derde van de ruim 8000 Venlose blowers (ingezetenen)1, 6 zich weigert in te laten schrijven, constateren 
omwonenden weer veel drugsoverlast op straat. Criminaliteit en overlast die een ruime meerderheid, 
opmerkelijk genoeg, mét twee drukbezochte coffeeshops in Venlo-Zuid niet, of minder, negatief ervoeren. 

2.8 Weerzin tegen inschrijving als clublid vanwege privacy 

Het aanvragen van een uittreksel bij de gemeente wordt door veel melders gezien als een registratie als 
drugsgebruiker bij de overheid: een aantasting van de persoonlijke levenssfeer en privacy. Ook het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) liet zich erg kritisch uit over de onduidelijke registratie van 
persoonsgegevens en de bescherming van die privacygevoelige informatie7, 8. Volgens het CBP had het 
kabinet onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het schenden van de privacy een geoorloofd en een, in 
verhouding, proportioneel middel is ter voorkoming van drugstoerisme.  

In de Hektor-evaluatie wordt het totaal aantal Nederlandse coffeeshopbezoekers in Venlo geschat op 7.600 
tot 8.8001. Verder bleek uit het onderzoek ook al dat maar liefst drie op de vier Nederlandse 
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coffeeshopbezoekers in Venlo niet van plan is om zich te registreren om een wietpas te krijgen. Om toch aan 
drugs te komen zei een derde van de blowers van plan te zijn om niet gedoogde verkooppunten te zoeken9. 
Dit zijn weliswaar geen drugstoeristen, maar zij veroorzaken wel overlast als zij niet meer naar een gedoogde 
coffeeshop gaan. De verplichte registratie voor een feitelijk illegale handeling (namelijk de aankoop van 
softdrugs), en de afkeer daarvan bij consumenten, heeft een averechts effect op de openbare orde en 
veiligheid. Het kabinet zet zijn zinnen vrijwel alleen op het weren van buitenlandse drugstoeristen. 

2.9 Coffeeshophouders vrezen aansprakelijkheid drugsoverlast 

In de oude beleidsregels, de zogenaamde AHOJG-criteria, konden coffeeshops al aansprakelijk gesteld 
worden voor overlast in de omgeving. Dit kon volgens de criteria in het uiterste geval zelfs reden zijn tot 
sluiting. Ook in de nieuwe BI-AHOJG-criteria, in de beleidsregels 13b van de Opiumwet voor Coffeeshops, kan 
de burgemeester een coffeeshop om voorgenoemde reden sluiten10. De coffeeshophouder van Klein Maar 
Fijn schreef ons hierover het volgende: “Venlo word overspoeld door drugsrunners de coffeeshops worden  
verantwoordelijk gesteld door de overheid voor de overlast op straat we hebben dus hier al meerdere  
conflicten in de straat gehad met enkele drugsrunners en deze overlast is ook doorgegeven aan de politie die 
ons verhaal aanhoren en daarna hun gang vervolgen.” (13e melding op maandag 7 mei 2012 om 18:53 uur) 

2.10 Meldingen van discriminatie door Nederlanderschap als voorwaarde clublidmaatschap 

Uit verschillende meldingen blijkt dat het weigeren van niet-ingezetenen als lid bij coffeeshops tot veel 
onbegrip, verslagenheid en boosheid leid. Vooral buitenlanders ervaren dit als discriminatie, omdat iemand 
alleen op basis van nationaliteit en woonplaats clublid kan worden. Diverse coffeeshops, waaronder in Venlo 
coffeeshop Klein Maar Fijn, riepen ontevreden klanten op om aangifte van discriminatie te doen. 

2.11 Weinig bekend over aanhoudingen en vervolgingen van drugscriminelen 

Voor zover bekend zijn er door de politie tot op heden weinig aanhoudingen verricht in verhouding tot het 
aantal meldingen dat wij ontvingen. Zo blijkt althans uit een vergelijking met de mediaberichten van het 
korps Limburg-Noord zelf (bijlage 1).  

Wij hebben vooralsnog geen zicht op mogelijke extra (undercover) inspanningen van de politie. Ook weten 
wij niet of er sinds de invoering daadwerkelijk meer politiecapaciteit in Venlo aanwezig is, zoals werd beloofd 
door de minister, en wat het effect daarvan is. In totaal zouden er 47 extra agenten voor Limburg, Brabant en 
Zeeland worden ingezet11. Voor Limburg Noord zouden dat er 28 extra zijn12. Mocht dat aantal niet genoeg 
zijn, dan kunnen er meer komen. Die toezegging deed minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de 
Tweede Kamer. De agenten moeten de invoering van de wietpas in de drie zuidelijke provincies begeleiden. 
Zoals gezegd verwacht de PvdA Venlo pas op 1 januari 2013, bij de landelijke invoering van de wietpas, dat 
de ernst en aard van de overlast duidelijk zal worden. Ook zal dan opnieuw moeten blijken of de politie in 
staat is de openbare orde en veiligheid te herstellen. Volgens de politie is de strafmaat voor het kopen of in 
bezit hebben van cannabis in Duitsland hoger dan in Nederland. De verwachting is dat het mede daardoor 
voor veel Duitsers aantrekkelijker is om cannabis in Nederland te blijven kopen dan in eigen land. 

Wij hebben geen zicht op de georganiseerde misdaad. Het is aannemelijk dat er voor criminelen aan de top 
van de piramide niet veel is veranderd. Zij verkochten hun voorraden cannabis al illegaal aan de gedoogde 
coffeeshops (achterdeur), in plaats daarvan wordt het nu verkocht vanuit woonpanden en op straat. Wat 
drugsverkoop vanuit woonpanden betreft, hebben wij slechts drie meldingen ontvangen. Wij hebben geen 
meldingen ontvangen over het aankopen van panden voor drugshandel of over de huisteelt van cannabis. 
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3. Hotspots drugsrunners 

Zoals gezegd beschikken wij niet over alle gegevens waarmee we kunnen aangeven hoeveel drugsrunners er 
sinds de invoering van de wietpas in Venlo actief zijn. Ook hebben wij geen beeld van de toeleveranciers, wie 
zij zijn en hoe zij de drugsrunners op straat precies van handelswaar voorzien. Duidelijk is wel dat er een 
enorme toename is in de hele gemeente, waarbij de overlast zich concentreert in Venlo-Zuid en Centrum. 

Door melders werden de volgende hotspot-locaties van drugsoverlast genoemd: 

Venlo-Centrum 
- Stationsplein e.o., drugsrunners en klanten op zoek naar drugs; 
- Julianapark (over de hele linie), drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Deken van Oppensingel/Mercatorstraat (nabij parkeerplaats Julianaflat), drugsdeals vanuit voertuigen; 
- Deken van Oppensingel/Jacob van Deventerstraat (achter de flat aan de stadszijde), drugsdeals; 
- Koninginneplein/Deken van Oppensingel (nabij Limburgs Museum), drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Keulsepoort/Nassaustraat, drugsrunners op zoek naar klanten en drugsdeals vanuit voertuigen; 
- Spoortstraat/Keulsepoort, drugsrunners op zoek naar klanten en drugsdeals vanuit voertuigen; 
- Dominicanenstraat (achterzijde flat Koninginnesingel nabij Café de Splinter), drugsdeals vanuit auto’s; 
- Roermondsepoort/Koninginnesingel, drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Koninginnesingel/Vleesstraat, drugsrunners op zoek naar klanten en deals; 
- Parade/Begijnengang (nabij Café de Locomotief), drugsrunners op zoek naar klanten en deals; 
- Markt (rondom Stadhuis), drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Maaskade/Bolwaterstraat (Q4), drugsrunners op zoek naar klanten en deals; 
- Hogeweg/Wilhelminapark (parkeerterrein nabij coffeeshop), drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Noord-Buitensingel/Parkstraat (Q4), drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Ginkelstraat/Noord-Buitensingel (Q4), drugsdeals vanuit geparkeerde voertuigen; 
- Monseigneur Nolensplein/Dwarsstraat (Q4), drugsrunners op zoek naar klanten en deals; 
- Puteanusstraat/Monseigneur Nolensplein, drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Sint Martinusstraat/Noord-Binnensingel, drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Helbeek, drugsrunners op zoek naar klanten en drugsdeals vanuit voertuigen. 

 
Venlo-Zuid 

- Antoniusstraat/Sloterbeekstraat, drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Doctor Cuyperstraat (nabij plein oude supermarkt), drugsrunners en drugsdeals vanuit voertuigen; 
- Zuidsingel/Rodestraat, drugsrunners op zoek naar klanten en drugsdeals o.a. vanuit voertuigen; 
- Roermondsepoort/Sloterbeekstraat, drugsrunners en drugsdeals o.a. vanuit voertuigen; 
- Emmastraat/Regentessestraat, drugsrunners en naar drugs zoekende klanten; 
- Sinselveldstraat/Mariastraat (nabij Onze Lieve Vrouwekerk), drugsrunners en deals; 
- Sinselveldstraat/Sophiastraat (nabij kruising van de twee straten), drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Sinselveldhof/Pastoor op Heijstraat (paadjes  richting Hendrikxstraat),  drugsrunners en deals; 
- Van Nijvenheimstraat (nabij parkeerplaats supermarkten), drugsrunners en deals o.a. vanuit voertuigen; 
- IJsvogelstraat/Lepelaarstraat (paadjes achter woningen en supermarkt), drugsrunners en deals; 
- Kraanvogelstraat (nabij parkeerterrein bouwmarkt), drugsrunners en deals o.a. vanuit voertuigen; 
- Onze-Lieve-Vrouweplein (speelplek), drugsgebruikers; 
- Waterhoenstraat (nabij College Den Hulster en Gilde Opleidingen), drugsrunners en deals; 
- Amnesty Internationalstraat/Jade (nabij de kruising van de twee straten), drugsrunners en deals; 



 

 
 

P a g i n a   10 / 36 
 

M e l d p u n t  L e e f b a a r h e i d  &  V e i l i g h e i d  –  P v d A  V e n l o  –  r a p p o r t  m e i  2 0 1 2  
D r u g s o v e r l a s t  i n  V e n l o :  t e r u g  n a a r  a f  d a n k z i j  d e  w i e t p a s  

- A74/A73 (nabij afrit richting Venlo-Zuid), drugsrunners in luxe voertuigen die Duitse klanten opvangen. 
, 
Venlo-Oost 

- Heutzstraat (vanaf station richting Stalbergweg), drugsrunners op zoek naar klanten en drugsdeals; 
- Burgemeester van Rijnsingel (vanaf station richting Stalbergweg), drugsrunners op zoek naar klanten; 

Kaldenkerkerweg (vanaf station richting Bevrijdingsweg), drugsrunners en deals op diverse plekken; 
- Zandstraat/Parallelweg, drugsrunners op zoek naar klanten en drugsdeals vanuit o.a. voertuigen; 
- Maagdenbergplein (nabij supermarkt), fietskoerier wacht op afhalers (drugshandel via autoraampjes);  
- Ericaweg (nabij Huis van de Wijk) drugsrunners en drugsdeals vanuit o.a. voertuigen. 

 
- Venlo-Noord 
- Urbanusweg (nabij flat Maasstaete), drugsrunners en deals o.a. vanuit voertuigen; 
- Dr. Mathijssenstraat/Dr. Marie Currystraat (appartementencomplex Maeshoven), drugrunners en deals; 
- Hogeschoorweg (nabij appartementencomplex Residence Maaszicht), drugsdeals vanuit o.a. voertuigen; 
- Rubensstraat, drugsdeals vanuit o.a. voertuigen; 
- Veldenseweg, drugshandel vanuit een woonhuis; 
- Jan Vermeerstraat, drugshandel vanuit een flatwoning; 
- Nijmeegseweg (nabij fastfoodketen langs het bedrijventerrein), drugsdeals vanuit o.a. voertuigen; 
- Weselseweg (in ‘t Ven nabij  tankstation en AZC richting Duitse grens), drugsrunners in voertuigen. 
-  

Blerick 
- Antoniusplein (nabij Antoniuskerk), drugsdeals vanuit o.a. voertuigen; 
- Maasbreesestraat/Pastoor Goossensstraat, drugshandel vanuit een woonhuis;  
- Mariakerk Boekend/Heijmansstraat, drugsdeals vanuit geparkeerde voertuigen; 
- Nieuwborgstraat, hardrijdende voertuigen (met Duitse kentekens) in 30-kilometer zone;  
- Sporthal Egerbos, drugsrunners en  klanten dealen vanuit  geparkeerde voertuigen; 
- Sportpark ’t Soarbrook (parkeerplaats), drugsrunners en  klanten dealen vanuit  voertuigen; 
- Stationsplein Blerick, drugsrunners op zoek naar klanten en deals vanuit o.a. voertuigen; 
- Winkelcentrum Vastenavondkamp e.o., drugsrunners op zoek  en deals vanuit o.a. voertuigen; 
- Vossenerlaan, drugsdeals vanuit o.a. geparkeerde voertuigen; 

 
Tegelen 

- Stationsplein e.o., drugsrunners op zoek naar klanten en deals vanuit o.a. voertuigen; 
- Kerkstraat/Wilhelminaplein, drugsrunners op zoek naar klanten; 
- Plein 1817, drugsrunners op zoek naar klanten en deals vanuit o.a. voertuigen; 
- Koningsstraat, deals vanuit o.a. geparkeerde voertuigen; 
- Kaldenkerkerweg (nabij Heidenendstraat, parkeerhaven richting grens), drugsdealers met voertuigen. 
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4. Aanbevelingen ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid 

4.1 Stop de wietpas 

De overheid moet erkennen dat de invoering van de wietpas is mislukt. Drugsoverlast is door de invoering 
niet afgenomen, zoals werd beoogd, maar explosief toegenomen. Op 8 december 2011 startte de PvdA 
Venlo de actie ‘Stop de Wietpas’ om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor een petitie tegen 
de invoering van de wietpas. Voorafgaand aan het debat hierover op 1 maart 2012 werden er ruim 25.000 
handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer en VVD-minister Opstelten van Veiligheid & Justitie13. 
Hiervan waren ruim 8.000 handtekeningen afkomstig van Venlose burgers. Al deze mensen gaven, via de 
PvdA, toen al aan de wietpas geen goede maatregel te vinden om drugscriminaliteit te bestrijden. 

Nu we in heel Zuid-Nederland, Venlo in het bijzonder, de kwalijke gevolgen zien van de wietpas willen wij er 
nogmaals en met kracht bij alle politieke partijen op aandringen om deze onzinnige maatregel te stoppen! 

4.2 Schaf de ingewikkelde en omslachtige inschrijving als clublid af 

In navolging van de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (PvdA)14 hebben wij ons er in Venlo sterk voor 
gemaakt dat inschrijving als clublid met een paspoort of identiteitskaart moet kunnen. De verplichte 
inschrijving als clublid met een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente werpt een te hoge 
drempel op. De wietpas schiet zijn doel voorbij als Nederlanders (ingezetenen) zich niet willen inschrijven bij 
een coffeeshop en zij illegale aankoop van cannabis verkiezen boven de gedoogde aankoop9.  

Elke burgemeester kan voor zijn gemeente, mits gemotiveerd, afwijken van de nieuwe beleidsregels10. 
Hoewel groot voorstander van de wietpas, maakte burgemeester Hubert Bruls op zijn laatste werkdag in 
Venlo, op 15 mei, bekend dat wat hem betreft inschrijving als clublid ook met een paspoort of 
identiteitskaart moet kunnen. Net als de PvdA en van Gijzel, zei ook Bruls dat de drempel die het uittreksel 
uit het bevolkingsregister opwerpt, te hoog is en dat dit een averechts effect heeft15. Inmiddels hebben de 
Limburgse burgemeesters gezamenlijk besloten dat inschrijving met een paspoort voldoende is16.  

4.3 Reguleer de teelt van cannabis (laat coffeeshops onder toezicht kweken) 

De huidige praktijk sluit niet meer aan bij wat ooit als wenselijk is geformuleerd. Het is een onbeheersbare 
wanorde geworden. We kunnen nog zoveel aan de voordeur van de coffeeshop regelen en buitenlanders 
weren, maar zolang we niet de hele keten beheersen, komen we nooit tot een reële oplossing van de 
problemen die je lokaal overal ziet. De invoering van de wietpas heeft het probleem nog eens verergerd, zij 
het dat de toestroom van niet-ingezetenen weliswaar vermindert. De illegale verkoop aan niet-ingezetenen 
is echter excessief toegenomen.    

Uitgangspunt is en blijft volgens de PvdA dat het veilig gebruik van Nederwiet vanaf 18 jaar mogelijk moet 
zijn. De vraag naar cannabis is er en zal er blijven, in Nederland, in Europa, in de hele wereld. Daarom 
moeten er (gedoogde) coffeeshops zijn die geen overlast veroorzaken. De PvdA is voor de gemeentelijke 
maatregelen om tussen scholen en coffeeshops een bepaalde afstand te laten bestaan. Maar zolang de 
achterdeur van de coffeeshop openstaat, zullen we te maken blijven houden met uitwassen. 

Het reguleren van de achterkant van coffeeshops is eerder geopperd door onder anderen burgemeesters van 
Terneuzen, Eindhoven en Zwijndrecht17. Het reguleren, onder streng toezicht, neemt criminelen die de 
binnenlandse markt bedienen de wind uit de zeilen. Grootschalige teelt voor de export moet daarnaast 
internationaal worden verstoord en aangepakt. Zolang er in andere landen geen realistischer en vrijer beleid 
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wordt gevoerd zal de verkoop in de grensstreek, en een stad als Amsterdam, te maken blijven houden met 
de vraag naar Nederwiet door niet-ingezetenen. Hierin zal moeten worden voorzien met .    

Het reguleren van de wietteelt kan op diverse manieren: ofwel op, bijvoorbeeld, vijf grote plaatsen in 
Nederland telen, ofwel kleinschaliger naar gelang de lokale behoefte. De PvdA heeft daarin geen voorkeur. 
Als het maar onder toezicht gebeurt.  

Verder pleit de PvdA Venlo voor het loslaten van de eis dat coffeeshops niet meer dan 500 gram softdrugs in 
voorraad mogen hebben. Iedereen weet dat die voorraad een paar keer per dag moet worden aangevuld. 
Koppel de handelsvoorraad aan fiscale opgave, dan krijg je greep op wat erin en eruit gaat. Thuisteelt mag, 
wat de PvdA betreft, alleen worden toegestaan voor heel kleinschalig, strikt eigen, gebruik. 

4.4 Drugshandel ontmoedigen en onmogelijk maken met taakstraffen en (inter)nationale recherche 

De PvdA pleit voor een hardere aanpak in deze. Drugsrunners moeten naast een boete en een 
gebiedsontzegging ook een taakstraf krijgen. Deze straf kan bestaan uit het schoonmaken van straten en 
portieken die door drugshandel zijn vervuild met sigarettenpeuken, flesjes en blikjes, plastic zakjes en urine.  

De politie moet nu ook beter gaan samenwerken met de belastingdienst door goederen in beslag te nemen 
waarvan de herkomst niet kan worden verklaard. Denk hierbij aan dure auto’s en sieraden die met drugsgeld 
zijn gekocht. Door luxe goederen in beslag te nemen zorgt de overheid, naast een afschrikwekkende werking, 
ook voor inkomsten om nieuw recherchewerk mee te financieren. Opsporing en vervolging verdienen 
zichzelf zo deels terug. De PvdA Venlo pleit daarom ook voor meer en beter (inter)nationaal recherchewerk. 

4.5 Veiligheidsdiensten moeten meer gegevens uitwisselen voor vervolging drugsrunners 

Op straat wordt vaak luidkeels geschreeuwd. Uit meerdere meldingen ontstaat het volgende signalement: 
veelal (Rotterdams en Utrechts) schreeuwende jonge mannen met een Mediterraan voorkomen: licht getint, 
donker haar. Het lijkt er dus op dat, in elk geval een deel van, de drugsrunners  afkomstig is uit de Randstad. 
Verder onderzoek moet dit uitwijzen. Dit probleem werd eerder ook al gesignaleerd door de burgemeesters 
Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Onno Hoes van Maastricht18.  

Tijdens het debat over het Nederlandse drugsbeleid, op 1 maart 2012 in de Tweede Kamer, hield PvdA-
Kamerlid Lea Bouwmeester ook een pleidooi voor de landelijke registratie en uitwisseling van 
politiegegevens over drugsdealers19. Gezien de Venlose situatie wil de PvdA Venlo dit pleidooi nog eens 
kracht bijzetten. Hoewel dit volgens ons geen consistente oplossing is voor de oorzaken van de illegale 
drugshandel, kan een landelijk volgsysteem zeker bijdragen aan een effectieve bestrijding van drugsrunners.  

4.6 Maak echt werk van de georganiseerde misdaad aan de achterdeur van coffeeshops 

De nieuwe aanpak zal ervoor zorgen dat het drugsbeleid niet kan slagen. Een pasjessysteem voor 
ingezetenen is geen oplossing van de problemen aan de achterdeur en zonder spreiding van de coffeeshops 
moeten gebruikers hun spullen in de illegaliteit kopen. Handhaving hierop lijkt bovendien een onbegonnen 
zaak, omdat de Nederlandse overheid de prioriteiten verkeerd legt. Vrijwel alle politie-inzet gaat op aan het 
bestrijden van ‘zichtbare’ overlast en ‘kleine’ criminaliteit aan de voordeur, terwijl de kopstukken van de 
georganiseerde misdaad een onbezorgd luxe leven leiden voorbij de achterdeur. Dit blijkt althans uit een in 
juni 2011 gepubliceerd onderzoek van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) naar de aard, criminele 
activiteiten en werkwijze van de Italiaanse ’Ndrangheta in Nederland20. Deze internationale, goed 
georganiseerde, Italiaanse maffia-clan wordt ervan verdacht grote hoeveelheden soft- én harddrugs te 
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verhandelen vanuit Nederland door heel Europa. Voorvluchtige Italiaanse criminelen zouden zich in ‘vrijstaat’ 
Nederland schuilhouden en makkelijk criminele activiteiten kunnen ontplooien. Het rapport leidde tot een 
maatschappelijke discussie21, 22. En er werden op 16 februari 2012 door Jeroen Recourt, Tweede Kamerlid van 
de PvdA, Kamervragen over gesteld. Volgens het Kamerlid moet de politie zelfs een speciale eenheid 
oprichten die zich gaat richten op onderzoek naar en opsporing van maffia-eenheden23. 

4.7 Aandacht voor ondernemers, werknemers en inkomsten bij bestrijding drugscriminaliteit en overlast 

In deze economisch toch al zware tijden zou de overheid volgens de PvdA bedrijven juist moeten stimuleren, 
de economie op gang helpen en banen creëren. De invoering van de wietpas bereikt juist precies het 
tegenovergestelde. Werkgelegenheid gaat er door verloren en (belasting)inkomsten verdampen. 

In Venlo werden al tientallen coffeeshopmedewerkers ontslagen. Het ligt voor de hand dat zij nu een WW-
uitkering ontvangen24. Doordat de coffeeshops veel minder omzet maken wordt er nu ook veel minder 
belasting afgedragen. Volgens econoom Martijn Boermans van de Hogeschool van Utrecht kan een 
legalisering van cannabis de Nederlandse staat 850 miljoen euro aan belastinginkomsten opleveren25. 
Daarnaast lopen toeleveranciers van rookwaren (en toebehoren) en horecabedrijven in de buurt van 
coffeeshops sinds de invoering van de wietpas veel omzet mis5. Deze situatie doet zich nu ook voor in Venlo. 
De eerste signalen hierover hebben we al ontvangen. De PvdA Venlo pleit daarom nadrukkelijk voor 
landelijke beleidsruimte voor lokaal maatwerk (op grond van het subsidiariteitsbeginsel): lokaal wat kan, 
landelijk wat moet. Wij pleiten daarbij ook nadrukkelijk voor continuering van de zeer succesvolle anti-
drugstaskforce Hektor, zoals dit de afgelopen jaren is opgebouwd1. 

4.8 Stoppen met ontkennen van drugsoverlast en misplaatste propaganda voor de wietpas 

Alle meldingen van overlast ten spijt, blijft de overheid hardnekkig ontkennen dat de drugsoverlast als gevolg 
van de wietpas is toegenomen. In Venlo trok burgemeester Bruls op 4 mei al heel snel de conclusie dat de 
overlast erg meeviel26. Bij een speciaal meldpunt van de gemeente Maastricht werden in mei maar liefst 600 
klachten ingediend over drugsoverlast. Maar voor VVD-burgemeester Onno Hoes was dit op 31 mei geen 
reden om aan het, door hemzelf veronderstelde, succes van de wietpas te twijfelen27. VVD-minister 
Opstelten deed hier nog een schepje bovenop door op 1 juni aan te geven ‘in de kern’ tevreden te zijn over 
de invoering van de wietpas. Het belangrijkste was volgens hem dat het aantal drugstoeristen zou zijn 
teruggelopen. Hij zei ook dat dit de reden was om de pas in te voeren. De politie en het OM pakken de 
straathandel 'scherp' aan. "Ik ben daar wel tevreden over" zei Opstelten hierover28. 

Het drugstoerisme is echter een ander, veel beperkter, probleem waar Venlo (voor de invoering van de 
wietpas) nog amper last van had. Dit was te danken aan het verplaatsen van twee coffeeshops uit de 
binnenstad, in 2004, naar een oud truckersrestaurant aan de Duitse grens en aan de kredietcrisis1. Duitse 
bezoekers die alleen naar Venlo kwamen voor softdrugs zorgden hierna nauwelijks nog voor overlast. Het 
publieke domein kwam weer in handen van de gemeenschap. Mensen durfden eindelijk weer vooruit te 
kijken en te geloven in een mooie toekomst voor hun stad. Dit was nooit gelukt zonder het maatwerk van de 
lokale drugstaskforce Hektor: een succesvol samenwerkingsverband tussen de gemeente, veiligheidsdiensten 
en de fiscus.  

Juist nu burgers weer veel drugsoverlast ervaren zou het logisch zijn dat het kabinet probeert om mensen 
gerust te stellen en al het mogelijke aan het werk zet om de problemen te bestrijden. Het bagatelliseren van 
drugsoverlast en criminaliteit is dan ook een volstrekt misplaatste houding. De PvdA zegt: orde op zaken nu! 
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4 Alle meldingen op een rij 

De Partij van de Arbeid Venlo  inventariseert in dit rapport de gevolgen van de invoering de wietpas en trekt 
op grond van deze waarnemingen conclusies en doet aanbevelingen. De PvdA draagt geen 
verantwoordelijkheid voor de in de meldingen gekozen bewoordingen en kwalificaties. Alle meldingen zijn 
geanonimiseerd uit het oogpunt van privacy, bescherming van eigendommen en om wraakacties te 
voorkomen. We vinden het belangrijk om de meldingen in dit verslag op te nemen, vanwege de ernst ervan.  

1. Drugsdeal tussen Nobody's Place en Huzur (melding op 7 mei 2012 09:50) 
Toen ik zaterdag met de fiets passeerde, zag ik twee louche types met een doorzichtig zakje met groene 
blaadjes (wat leek op hennep) zwaaien richting twee passerende duitsers. Deze duitsers gingen het 
gesprek aan met twee louche types. 
 

2. Drugsoverlast / onveiligheid Venlo centrum (melding op 7 mei 2012 11:16) 
Doormiddel van deze melding wil ik graag aangeven dat naar aanleiding van de ingevoerde wietpas er 
een zeer onveilig gevoel, vervelende benadering van "louche" figuren ontstaan is in de Venlosche 
binnenstad, vooral in de omgeving van het Nolensplein en de omgeving van Cafe de Locomotief wordt ik 
sinds enkele dagen zowel overdag alsook in de avonduren benaderd met een fluittoon, en vervolgens de 
vraag of ik Duits ben. Overdag is dit nog niet eens zozeer een punt waardoor je jezelf minder veilig voelt, 
maar in de late uren zoals gisterenavond omstreeks 21.30u op het Nolensplein is dit zeker geen fijn 
gevoel, omdat je niet weet waar deze mensen toe in staat zijn. Ik hoop dan ook ten zeerste dat deze 
groep personen dan ook eens eindelijk wordt aangepakt. Overduidelijk lijkt mij dat dit bekenden zijn, te 
meer omdat het "vaste" bewoners zijn van deze gebieden sinds langere tijd en meerdere uren 
rondhangen op deze plekken. 
 

3. Toekomstig overlast gever (melding op 7 mei 2012 12:18) 
Deze melding is een apart geval, doch wil ik u wel inlichten over mijn toekomstige probleem. Als 
medicinaal gebruiker van cannabis, ben ik toegewezen op de coffeeshop om mijn producten te 
betrekken. Omdat ik mij niet kan en wil registreren en ook geen mogelijkheden krijg tot een 
"incidentele" pas is er dus een probleem als ik op vakantie wil in uw regio. Omdat ik geen toegang meer 
zal krijgen tot uw plaatselijke coffeeshop. Bij doorgang van het huidige beleid zal ik mijn cannabis dus op 
straat moeten kopen, en eventueel ook in uw gemeente overlast veroorzaken door het aankopen van 
cannabis op straat. Als goedgedragend burger vind ik het zeer spijtig dit te moeten constateren. 
 

4. Drugsrunners (melding op 7 mei 2012 12:32) 
Al sinds enige dagen merken wij aan de achterkant van ons appartement (bij de splinter) dat er midden 
in de nacht auto's voor komen rijden en deze na enige tijd gepraat en het doorgeven van zaken weer 
doorrijden.  Deze overlast hebben we pas sinds de invoering van de wietpas. 
 

5. Wietpas (melding op 7 mei 2012 12:41) 
Hiermede wil ik (bewoner bovenaan de Kaldenkerweg) weglaten weten zeer tevreden te zijn met de 
invoering van de wietpas! Geen hordes drugstoeristen meer die bij mij in de straat voor veel overlast en 
rotzooi zorgden. Als duitsers illegaal drugs willen kopen kunnen ze dat prima in Duitsland. Scheelt een 
hoop illegale kwekerijen met bijhorende overlast in Nederland!! 
 



 

 
 

P a g i n a   15 / 36 
 

M e l d p u n t  L e e f b a a r h e i d  &  V e i l i g h e i d  –  P v d A  V e n l o  –  r a p p o r t  m e i  2 0 1 2  
D r u g s o v e r l a s t  i n  V e n l o :  t e r u g  n a a r  a f  d a n k z i j  d e  w i e t p a s  

6. Stop de wietpas (melding op 7 mei 2012 12:47) 
U wilt de wietpas stoppen om illegale handel tegen te gaan. Het is mij al een doorn in het oog dat de 
(illegale)handel in koffieshops "gedoogd"wordt. Inderdaad, als je dit gedoogd zijn er minder criminelen, 
het wordt immers "gedoogd".  Zullen we meteen ook maar moord, overvallen, berovingen, diefstallen 
en andere vergrijpen "gedogen"? kunnen we meteen bezuinigen op: Politie, justitie, rechtelijke macht 
en detentie. Gedogen is geen oplossing, kop in het zand steken. KEIHARD OPTREDEN. Geen enkele 
verslaafde begint meteen aan de cocaine of heroine, ze zetten eerst allemaal de stap in de koffieshop. 
Sluit die tenten en de laagdrempeligheid is weg, het zijn ook uw kinderen die het slachtoffer worden van 
dit "onschuldig" wietje roken. Ik hoop van harte dat u niet mee hoeft te maken wanneer wiet geen 
voldoening meer schenkt en andere middellen gebruikt gaan worden.Bittere ellende, vooral voor de 
familie en kennissen v.d. gebruiker. De uiteindelijke rekening, die gepresenteerd zal worden, zal 
aanzienlijk hoger zijn dan die van nu verbieden. Ik wens u veel wijsheid toe in uw politieke beslissingen. 
 

7. Drugsoverlast  (melding op 7 mei 2012 13:40) 
Sinds de invoering van de wietpas zijn ze weer terug van weggeweest. De drugsrunnertjes op de straat. 
Ik woon op de emmastraat en ondervind hier last van. Ik merk dat er sinds vorige week meer politie hier 
rond rijdt, fiets enz, maar dat laat mij niet beter voelen. Sterker nog: nu heb ik juist het gevoel tussen de 
criminelen hier te zitten. Voorheen had ik nergens last van maar ik merk dat ik het nu onprettig vind om 
in het donker in mijn eigen straat te lopen. Jammer dat de gemeente het hele project hektor op deze 
manier teniet heeft gemaakt. 
 

8. Overlast drugsrunners (melding op 7 mei 2012 16:46) 
Eergisteren weer eens met het gezin (2 kinderen 9 en 11 jaar) naar Venlo geweest. 
Dat doen we vaker, maar dit was voor het eerst ná invoering vd wietpas. 
Het enige waar we voorheen 'last' van hadden was de geur als je langs een shop liep. 
Maar wat ik nu heb ervaren tart elke verbeelding... 
Ik ben vele keren aangesproken door jonge gasten of ik drugs moest hebben. 
Dit heb ik nog nooit meegemaakt!! 
De wietpas heeft dit in de hand gewerkt, echt een slecht besluit. 
Dit is de eerste keer dat ik deze overlast ergens meldt. 
Hopelijk terug te draaien, tot die tijd gaan wij wel ergens anders shoppen. 
 

9. Overlast drugsrunners (melding op 7 mei 2012 16:56) 
Hierbij wens ik te melden dat wij in het Rosarium sinds anderhalve maand een explosieve toename, en 
dus ook overlast, zien en ondervinden van drugsrunners en drugs gerelateerde zaken. Mijn vrouw en 
kinderen zijn met regelmaat geconfronteerd met agressieve individuen.  
Tevens zien wij een toename aan de Kaldenkerkerweg waar mijn kantoor is gevestigd. Wij zijn hier in 
2001 naartoe verhuis. De afgelopen jaren zijn de problemen (heroïne dames ed) sterk afgenomen maar 
sinds 2 maanden komt het weer sterk terug.  
 

10. Drugsoverlast (melding op 7 mei 2012 16:57) 
Tot 1 mei had ik TOTAAL GEEN overlast van drugverkoop. Ik ben de buurman van koofieshop Klein Maar 
Fijn die een zeer goed beleid voerde om handel om het pand en in de straat te weren. Nu echter alle 
buitenlanders geweerd moeten worden en ook veel Nederlanders geen pasje willen hebben c.q. nog 
niet hebben i.v.m. de papieren is het een waar gekkenhuis. Dealen op de parkeerplaats, voorbijfietsende 
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junks en Marokkaantjes en veel rondhangende dealers. Die zitten o.m. op het hek bij de Speelpleq en 
lopen rond het blok Nolensplein, Parkstraat, Noord Buitensingel en Puteanusstraat. Laatst werd ik toen 
ik naar drogisterij Seuren liep om een brief op te halen VIJF keer aangesproken door dealers! Sommigen 
hebben het bij zich maar de meesten bellen even op op geven een telefoonnummer. Het schrikbarende 
vind ik dat ik dan wel 4 keer wordt aangesproken door een lopende supermarkt die wiet in de 
aanbieding heeft, maar ook 'wit', 'bruin', pillen en eentje had zelfs Viagra in zijn assortiment! 
Dit zal alleen maar erger worden en de overlast zal danig toenemen. Concurrentie tussen dealertjes, 
bendeoorlogjes in het klein, agressieve verkopers en slechte waren. Zo'n stomme en kortzichtige politiek 
is onnavolgbaar DOM!  
 

11. Voorbarigheid (melding op 7 mei 2012 17:03) 
Bij deze wil ik (bewoner Bevrijdingsweg) melding maken van een ongeduldige partij, namelijk de PvdA. 
Deze partij is veel te voorbarig in haar conclusie mbt de invoering van de wietpas en wil nu al aantonen 
daat deze geen werking heeft. Een partij die niet wil afwachten wat een periode aan handhaving brengt 
en een eventueel onderzoek daarna niet wil afwachten is ook een partij die niet vooruit wil kijken naar 
een leefbaar Venlo. Korte termijn politiek is in deze tijd niet de politiek die wij nastreven. 
 

12. Drugsdeals op plein voor huis (melding op 7 mei 2012 18:42) 
De wietpas is vorige week ingevoerd en we zien nu al regelmatig illegale drugdeals voor de huisdeur (Dr. 
Cuyperstraat). Net nog een deal gezien. Een licht getinte jongen op een fiets was stiekem in een hoek 
druk met een blanke man aan het praten, de jongen ging daarna weg en de man bleef achter en liep 
maar heen en weer. Na 10 minuten kwam de jongen op de fiets weer terug en gaf de man een zakje. DIT 
ALLEMAAL IN HET BIJZIJN VAN JONGE SPELENDE KINDEREN OP HET PLEIN!!!!!! De coffeeshop (nobody's 
place) zit welliswaar 2 straten verderop maar we hebben NOOIT last ondervonden van hun of hun 
klanten maar nu de wietpas is ingevoerd juist wel! dit is toch wel ontzettend krom!!  
 

13. Overlast drugsrunners (melding op 7 mei 2012 18:53) 
Venlo word overspoeld door drugsrunners de coffeeshops worden  verantwoordelijk gesteld door de 
overheid voor de overlast op straat we hebben dus hier al meerdere  conflicten in de straat gehad met 
enkele drugsrunners en deze overlast is ook doorgegeven aan de politie die ons verhaal aanhoren en 
daarna hun gang vervolgen . 
Coffeeshop klein maar fijn, noord buitensingel 3, 5911 el venlo 
 

14. Drugsoverlast (melding op  8 mei 2012 19:14) 
Mijn vrouw en ik wonen in het appartementencomplex Zuidstaete en kijken af en toe naar buiten en 
zien vrijwel altijd jongelui (marokkaans uiterlijk) samenscholen en af en toe duitse auto's aanhouden. 
Men loopt ongegeneerd rond op straat en roepen naar elkaar. Ik maak af en toe foto's maar ik heb al 
van de politie (bij telefonische meldingen)te horen gekregen dat dat niet mag i.v.m. privacy. 
 

15. Overlast (melding op 7 mei 2012 19:54) 
Allereerst wil ik (bewoner Q4) zeggen dat dit meldpunt een uitstekend initiatief mits er ook 
daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Ik heb de afgelopen dagen op meerdere gebieden een enorme 
stijging gezien waar drugsdealer plaatsvinden. 
-bolwaterstraat, maaskade. De dealers vangen de mensen op en begeleiden ze naar de locatie waar ze 
verder geholpen worden. 
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-ginkelstraat. Hier worden daadwerkelijk de deals gesloten. 
-Tankstation t ven naar duitsegrens bij asielcentra. Hier staan meerdere dealers te wachten om klanten 
op te vangen. 
Je ziet ook een stijging van het aantal personen wat weer op straat blijft hangen en mensen aanspreken. 
Dit geeft naast overlast ook een onveilig gevoel. Ik baal echt van deze ontwikkeling nadat er de laatste 
jaren zoveel progressie is geboekt (project Hektor). 
 

16. Drugsdeal (melding op 7 mei 2012 20:16) 
Zojuist kwam ik na het sporten voorbij de hoek sinselveldstraat / sophiastraat. 2 Jongeren waren daar 
aan het wachten. Een derde kwam aanlopen, ze liepen de sophiastraat in en daar vond een uitwisseling 
plaats. Ik neem aan van (soft)drugs. Zo'n situatie bestond voor de wietpas nog niet. 
 

17. Overlast softdrugs (melding op 7 mei 2012 20:21) 
Ik merk de afgelopen dagen dat in mijn omgeving (Sint Jorisstraat) er erg veel overlast, in de zin van 
geluidsoverlast en hangende groepen zich plaats vindt. Er worden dingen verhandelt voor mijn deur en 
aan de overkant. Ik zie talloze auto's stoppen bij een vaste groep jongeren. Heb contact opgenomen met 
de lokale politie te Venlo maar die geven aan niets te kunnen doen. Het erge vind ik dat ze niet eens 
langs komen rijden. dit gebeurd gewoon midden in het centrum en het is geen toeval dat sinds de 
wietpas er hier op straat gedeald wordt  
 

18. Drugsdealertjes (melding op  7 mei 2012 21:12) 
Per 1 mei zijn we weer terug bij het straatbeeld dat er was voordat Oase en Roots opengingen. De 
jeugdige Marokkaanse jongeren, quasi-onschuldig, verveeld van het ene op het andere been te 
huppelen, handen in de zakken, staan je al bij het station op te wachten. Lopend langs het Julianapark 
staan ze her en der 'toevallig te wachten'. Zaterdag namiddag en begin van de avond, een komen en 
gaan van duitse auto's, op de voet gevolgd door kleine autootjes, met opgefokt zwaaiende en 
claxonnerende vrienden van de wiet. Als ik (bewoner Deken van Oppensingel) toevallig naar buiten kijk, 
word ik al terug aantekenen met een agressieve blik die zoveel wil zeggen dat ik me niet met hen moet 
bemoeien...   
Ik hoop van ganser harte dat het nieuwe kabinet deze wietpas weer héél gauw naar de prullenmand 
verwijst en een eind maakt van de symboolpolitiek van Opstelten. 
 

19. Dat ik achter deze meldpunt ! Stop de wietpas nu !! (melding op  7 mei 2012 21:21) 
De stad Venlo was van ver gekomen. In de jaren negentig werd de stad overspoeld door drugsdealers, 
vooral in de binnenstad (Julianapark, wijk Q-4, Maaskade), Venlo-Noord, maar ook in Tegelen en Blerick 
was sprake van overlast door de illegale straathandel. Het was de tijd dat de bevolking sprak over de 
“Gazastrook” als aanduiding voor het gebied rond de Maaskade en een tijd waar het imago van Venlo 
als drugsstad landelijke (negatieve) bekendheid kreeg. 
De bevolking was de overlast van de illegale drugshandel meer dan moe en de bestuurders van destijds 
hebben dit signaal opgevat en krachtdadig, eensgezind en vastberaden de overlast bestreden. De basis 
was het project Hektor, gebaseerd op drie sporen; 1. Uitplaatsing van de coffeeshops aan de grens. 2. 
Herontwikkeling centrum en verloederde wijken. 3. Strak handhavingsbeleid. Never change a winning 
team!! Maar dankzij de "WIETPAS" zijn we weer terug bij af en in Venlo en omgeving staan weer vol met 
drugsdealers! PVDA ik (bewoner vooraan in de Kaldenkerkerweg) wens jullie veel succes met deze actie! 
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STOP DE WIETPAS NU!! 
 

20. Drugskoeriers (melding op  7 mei 2012 21:42) 
De zaterdagmarkt in Venlo heeft er een geduchte concurrent bij, namelijk de weekmarkt in de omgeving 
Sinselveldstraat, Zuidsingel (oude Jan Linders terrein) Louche figuren die elke 10 minuten langs je huis 
lopen, auto's die minuten lang in de straat staan en vooral allochtone personen die al bellend in de 
straat rondhangen. Compliment dat uw partij hier iets tegen wil doen, de rest van politiek Venlo zit te 
slapen. Succes.     
 

21. Drugs Deals (melding op  7 mei 2012 22:20) 
Er worden drugs gedealed achter de flat van de Deken v. Oppensingel, tussen Meractorstraat en Jacob v. 
Deventerstraat. 
 

22. Overlast van Jongeren boven de 20 jaar (melding op  7 mei 2012 22:31) 
Jongeren welke niet uit de directe omgeving komen verzorgen hier op de Vossen berg Overlast van 
Vuil,Geluid,Drugs,Alcohol. Zij stellen overdag een gevaar voor kleine kinderen daar welke niet meer in 
het Speelpark durven.Door dat deze jongeren met hun Auto's en Scooters door het speelparkje 
scheuren. Zij stellen een gevaar voor de weggebruikers daar welke A; door het park moet Fietsen over 
de langs lopende Fietspad en voor de Automobiliste door zonder zich aan de welke regel te houden zo 
maar de weg kruisen.Mensen bedreigen. De herrie gaat elke dag tot veer de nacht in zo dat men in de 
Scottstraat niet meer kan slapen kleine kinderen wakker liegen en schrikken. Werknemer niet meer aan 
hoen rust komen vooral als zij nacht diensten moeten draaien Wij hebben de Politie al vaker om hulp 
gevraagd het gebuurt niets. Als jullie nu niets doen ,doen wij als eigenaren van de aangrenzende 
woningen wat en dat is dan niet leuk.  
 

23. Overlast (melding op  7 mei 2012 22:49) 
Vanavond renden we  een rondje over de hei.  Aangekomen op het verharde stuk langs de skatebaan 
kwamen er een drietal  mannen uit het bos.  We kregen de indruk dat er sprake was van Drugshandel. 
 Er stond een buitenlandse auto met een roemeens kenteken geparkeerd. 
 

24. Drugs overlast (melding op 7 mei 2012 23:09)  
Wij wonen dus op het mgr. nolensplein, en we kunnen vanuit onze raam in de keuken op de Dwarsstraat 
kijken. Hierbij is het ons meerdere keren opgevallen dat deze straat niet alleen word gebruikt om even 
lekker te gaan wildplassen maar ook voor andere doeleinde en dan bedoel ik handelen in vermoedelijk 
drugs. 
Waarom ik dit vermoed is omdat er laatst nog van het electrokastje werd gesnoven. 
afgelopen zaterdag 5 mei, tijdens de markturen was het desbetreffende straatje drukker bezocht dan 
het nolensplein zelf. Hierbij mijn beklacht hopelijk word er dan ook iets mee gedaan!  
 

25. Overlast sinds invoering wietpas 1 mei 20112 (melding op 8 mei 2012 07:40) 
Beste PVDAers, goed meldpunt dit. Ik wil graag melden dat ik sinds 1 mei overlast heb van drugsdealers 
en  drugsrunners voor de deur en in de omgeving. Ik woon op Rodestraat, binnen 50 meter vanaf 
koffieshop Nobodys Place. het lijkt wel of de dealers uit alle hoeken en gaten tevoorschijn zijn gekomen. 
Het straatbeeld is er zeker onveilig door geworden en er hang vaak een onprettige agressieve sfeer. 
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26. Discriminatie en overlast van drugs verkopers op straat (melding op 8 mei 2012 07:53)  
Graag zou ik een klacht willen neerleggen wegens Discriminatie. Ik ben 100% Nederlander met een 
Nederlands paspoort, maar wonend in Duitsland (nog geen half uur van Venlo vandaan). Ik ben vorige 
week de toegang geweigerd bij de gedoogshop Nobody´s Place. Dit ondanks dat ik jaren al lid ben en 
hiervoor een pas heb. Ik begrijp de Nederlandse staat dat ze graag de "drugsrunners" willen 
aanpakken... Maar moet ik daar dan zelf onder lijden? Ik heb alles voor de regels gedaan! Gewacht tot ik 
18 jaar oud was, nooit wat op straat gekocht of door verkocht. En nu DWINGT de Nederlandse staat mij 
doodleuk om illegale zaken op straat te doen, vanwege dat ik overal geweigerd wordt in de coffeeshops! 
Dit vind ik heel vervelend aangezien 2 goede vrienden van mij in Venlo wonen en ik met hun altijd 
vrijdag avond naar de gedoogshop Nobody´s Place ga voor een jointje, bakkie koffie en een goed 
gesprek. Ik vind dit eigenlijk te schandalig voor woorden dat de Nederlandse staat dit mij aan doet! Gaan 
we weer vingertje wijzen of zo en de Nederlandse burgers gewoon de rug toe draaien? 
Ik zou zo snel mogelijk hier een oplossing voor willen hebben, want dit is gewoon te gek voor woorden! 
Mag me eigen land niet meer in om naar de coffeeshop te gaan! 
 

27. Drugsoverlast station (melding op 8 mei 2012 08:18) 
Sinds de invoering van de wietpas loopt er rond het station Venlo weer een boel gespuis rond waarvan 
ik het gevoel krijg dat ze zich bezighouden met drugs dealen. Okk ruikt het weer regelmatig naar Wiet. 
Kortom weg met die pas en drugshandel in Venlo weer terugbrengen naar de oude situatie. Aan de rand 
van de stad bij de grens veroorzaken de verslaafden en toeristen het minsteoverlast. 
 

28. Drugs overlast (melding op 8 mei 2012 08:22) 
Afgelopen nacht in heugem heel veel geluids overlast in div talen: onderhandelenover drugsdeals. Auo's 
die heen en weer scheuren, mannen op de uitkijk veel geschreeuw. Direct gemeld bij politie maastricht? 
Kwil dit alleen melden, u hoeft niets te doen! 
 

29. Straatdealers (melding op 8 mei 2012 10:52) 
Met ingang van de weedpas , is de straathandel , in ieder geval hier in venlo-zuid, weer terug zoals in de 
jaren 90 op de maaskade het geval was. Ik kan niet meer fatsoenlijk naar huislopen zonder 
aangesproken te worden in het duits of ik iets zoek of nodig heb.Als je de jonge straatschoffies verteld 
dat  je buurtbewoner bent en er niet van gedient bent krijg je een reactie alsof ze denken dat ze Tony 
Montana zijn en de wereld van hun is. Gister rijd ik op mijn motor over de zuidsingel naar huis , en 
terhoogte van Dentjes staan ze midden op de weg , mij van de motor proberen te trekken om me aan te 
spreken. Ik weiger te stoppen voor dit soort idioten en als ik dan het toerental omhoog jaag naar 
8000rpm en op ze afstuif dan gaan ze nog net optijd aan de kant anders blijven ze gewoon staaan. Hoe 
later op de avond hoe gekker/brutaler dat ze worden. Men mag blij zijn dat de 2de grondwet niet 
beschrijft dat ik mezelf mag verdedigen  want ik zou die mafketels het liefst dwars door hun achterlijke 
koppie willen knallen ,met een groot kaliber ;)Mja als de 1ste grondwet genegeerd mag worden tov de 
weedpas ivm "overlast en gevaar" (WAAR , dan moet men niet raar kijken als de burger zich op een 
gegeven moment zich ook niet meer aan de wet gaat houden en het heft in eigenhand neemt 
 

30. geen onderwerp (melding op 8 mei 2012 12:33) 
1) Overlast en straatcriminaliteit gecreëerd door het nieuwe beleid van de ontslagnemende regering van 
Nederland. 
2) Sinds de invoering van de wietpas in het zuiden van Nederland. 
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3) Als ik mij vrij beweeg binnen de grenzen van de Europese unie. 
4) Het Nederlandse kabinet Rutte I, dat tegenwoordig demissionair is en hiervoor dus niet langer de 
bevoegdheid heeft. Gemeentelijke instanties die blindelings het rechtse kabinet volgen en hun inwoners 
en fatsoenlijke toeristen hiervoor de prijs laten betalen, wetende dat er onvoldoende geld en politie is 
om dit nieuwe beleid te handhaven. 
5) Neen, al blijf ik dit melden zolang ik deze overlast gecreëerd door de bevoegde instanties waarneem. 
6) Het afschaffen van de wietpas, wat de openbare orde, de Nederlandse economie en bevolking 
benadeelt. Onmiddellijke intrekking van steun aan de wietpas door gemeentelijke instanties in het 
zuiden van Nederland die hiermee de werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid van hun bevolking en 
ook de privacy van sommige inwoners mee benadelen. 
7) Neen, want dat leidt toch tot een dovemansgesprek. 
 

31. Drugsoverlast (melding op 8 mei 2012 12:56) 
Na het invoeren van de weedpas op 01-05-2012 en het weren van buitenlanders uit de coffeeshops 
moet ik helaas constateren dat de handel in drugs bij sporthal ergerbos en flat weer laamzaam aan het 
toenemen is zowel overdag sávonds als s'nachts. 
Heb al een aantal keren duitse kentekens gezien wat voorheen toch wel minder voor kwam. 
 

32. Drugsoverlast (melding op 8 mei 2012 19:36) 
Opvallend is dat sinds de invoering van de wietpas er veel gure figuren rondhangen op het Nolensplein 
en de straten er omheen. Deze straten zijn  onder andere de Sint Martinusstraat (waar ik woon), Noord 
Buitensingel, Noord Buitensingel en Parkstraat. Dit zorgt voor een onaangenaam gevoel. Ook is er nu 's 
nachts veel lawaai op straat van luid sprekende/schreeuwende mensen. 
 

33. Drugsoverlast (melding op 8 mei 2012 19:37) 
Sinds de invoering van de wietpas wordt er gedurende de hele dag weer volop gedeald op de 
Rodestraat. Ongure types staan op de parkeerplaats (kruising Rodestraat met Zuidsingel, waar ik woon) 
te wachten en houden (met name) Duitse auto's aan. Het wordt tijd voor extra toezicht, dan wel meer 
patrouilles, dan wel een extra camera-bol voor 24 uurs toezicht. Hopelijk wordt er actie ondernomen. 
Het woonplezier gaat er niet  op voorruit op deze manier. 
 

34. Overlast (melding op 8 mei 2012 19:38) 
Gisteravond op de parkeerplaats bij Jan Linders bijna aangereden door Peugeot, die met hoge snelheid 
over de parkeerplaats reed. Vanavond rond 19.30 uur 2 auto's die wachtten op kruispunt 
Hendriksstraat/Sinselveldstraat (waar ik woon), maakten contact met 2 Duitse jongeren en 
doorverwezen (duidelijk hoorbaar)naar parkeerplaats. 
 

35. Overlast dealers en hangjongeren (melding op 8 mei 2012 19:45) 
Allereerst heel fijn dat dit meldpunt is opgericht. Sinds de invoering van de wietpas hebben wij in onze 
straat (Dr. Cuypersstraat) en de steegjes veel meer overlast van mensen die staan te dealen. Je ziet 
gewoon dat dealers staan te wachten op mensen. Of ze lopen met een paar mensen of met iemand 
alleen een steegje in. En het zijn geen hangjongeren , want dan zijn het vaak alleen turken, Marokkanen 
of nederlandse jongens die in het steegje staan. Vaak zien we dat de dealers wel aan de kant gaan of 
weg lopen als je er aan komt, dit is in het geval bij de jongeren niet het geval. Ze blijven gewoon asociaal 
staan en weigeren vaak genoeg om aan de kant te gaan. Vaak zijn deze hangjongeren tussen de 15 en 18 
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jaar. De speeltuin die in de straat is aangelegd helpt niet echt. Het zou een plek moeten zijn voor 
kinderen om te spelen en dat gebeurd ook. Maar het is een grote vuilnisbelt. 
Ik weet niet of er al meer meldingen vanuit de straat (buurt) zijn gemaakt, maar ik durf bijna met 
zekerheid te zeggen dat ik voor de hele straat spreek. 
 

36. Overlast drugs runners (melding op 8 mei 2012 21:04) 
Ik wilde u graag vragen iets te doen aan de invoering van de "wietpas" en het daarbij komende overlast 
van drugsrunners in mijn straat. Ik woon aan de zuidsingel in venlo ik heb hier 2 coffeeshops om de 
hoek. Deze zaken veroorzaakten bij ons in de straat in zijn geheel geen overlast de mensen zorgden 
netjes voor het opruimen van zakjes en van de duitste bezoekers had men geen overlast. Dit wil ik voor 
opgaand even duidelijk onder de aandacht hebben gebracht. Sinds de invoering van de "wietpas" heb ik 
hier dagenlijks mensen door mijn straat lopen/rijden op fiets of scooter die mensen aanspreken en 
verkopen dan wel meenemen in een auto om vervolgens daar hun zaken te doen ik heb al verschillende 
meldingen hiervan gedaan maar zodra de politie in opvallende auto's verschijnen zijn de "vogels" alweer 
gevlogen. Ik heb geprobeert een van deze mensen geprobeert aan te spreken maar deze van etnische 
afkomstige persoon werdt meteen heel erg vijandig. Ik ben van mening dat sinds de invoer van de pas 
het een stuk minder veilig is geworden in onze straat , ik ben er bang voor dat als er niets ondernomen 
zal worden dat het uiteindelijk ook invloed zal gaan hebben op de buurt en mocht ik ooit mijn huis 
willen verkopen, het daar ook invloed op zal hebben. Ik hoop dat het weer terug kan naar hoe het 
voorheen was zonder overlast. Mocht u nog meer informatie van mij willen kunt u mij altijd bereiken op 
nummer xxxxxxxxxx met vriendelijke groet. 
 

37. Overlast drugsrunners (melding op 8 mei 2012 21:21) 
Na 1 mei, hebben wij (bewoners Rodestraat) steeds meer overlast van drugrunners, jonge marrokaanse 
jongens lopen rond of rijden op hun scooters, houden auto aan. Dit gebeurt op de Rodestraat / 
Zuidsingel / slooterbeekstraat. Wij hebben dit ook al doorgegeven aan de politie, zelfs nummerbord van 
auto doorgegeven, die aan het dealen waren. Het is al vreemd om te zien dat dit overdag onder je ogen 
gebeurt, waar moet dit heen????????? Ze komen 's avonds bijelkaar bij de zuidsingel  appartement en 
op de Rodestraat, 's avonds als ik het hondje uit moet laten vindt ik dit niet fijn, wetende dat de politie 
wel vaker rondrijdt vindt ik het toch onprettig, die marrokaantjes zijn de politie toch sneller en slimmer 
af, je voelt toch als je buiten loopt dat er vanalles aan de gang is , hier moet toch wat aan gedaan 
worden. Graag zouden wij willen zien dat die drugrunners aangepakt worden, en dat de wietpas weer 
afgeschaft wordt, want toen hadden we geen last van drugsrunners, en nog meer controle door de 
Politie. 
 

38. Overlast drugsgebruikers (melding op 8 mei 2012 21:42) 
namens alle bewoners van Appartementencomplex "Maeshoven" gelegen aan de Dr.Marie Curiestraat 
/dr.Mathijsenstraat spreken hun verontrusting uit over de steeds erger wordende overlast van 
drugsgebruikers en hangjongeren. rond en geceeltelijk binnen ons complex wordt gebruikt en dit onder 
achterlating van de restanten van deze handel en verbaal geweld. 
 

39. Drugsdeal (melding op 8 mei 2012 22:53) 
N.a.v. uw verhaal op Nu.nl wil ik mijn zorgen uiten. Ik heb sinds de vorige week onaangename bezoekers 
voor mijn deur. Ik woon tegenover de Juliana flat op de Deken van Oppensingel. De laatste week 
stoppen er iedere dag auto' s bij het bankje en wachten tot er iemand komt, dit gaat telkens op 
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eendezelfde manier. Auto claxonneert en vervolgens komt er iemand vanuit de Mercatorstraat of uit 
een steegje bij de Beerendonk aangelopen. Dan wordt er een deal gesloten en weg zijn de dealers. Deze 
deals worden in de avonduren gesloten. Het maakt het er niet veiliger op. 
 

40. geen onderwerp (melding op 9 mei 2012 7:17) 
Voor de eerste keer gezien: drugs verkopers in de Koningsstraat in Tegelen. Vanuit een geparkeerde 
auto, startklaar om te vertrekken, twee mannetjes er in en een mannetje telefonerend naast de 
openstaande deur. Zijn ogen schichtig turend over de straat, de bange schijter. Zoekend waar hun klant 
blijft, het is ook een ongebruikelijke, onbekende straat. Afnemers moeten nog even wennen en zoeken, 
net als publiek en bewoners. Het wendt niet, illegaliteit valt altijd op, lichaamstaal spreekt boekdelen.  Ik 
zou dan ook willen aanraden, steek de kop niet in het zand voor dit maatschappelijk groeiende 
probleem van overlast naar erger. De handel wordt straks weer gedreven vanaf plein 1817 en straks is 
vandaag als de kermis weer weg is. Auto op het plein, mannetjes druk telefonerend buiten de auto, 
klaar om weg te scheuren.  Wat zou het toch mooi zijn als de politiek zou bekennen dat het gebruik van 
drugs een normaal onderdeel is van het leven van veel mensen en dat legalisering heel legaal zou zijn. 
Overheid je werkt het zelf in de hand dat dingen undergrounds gebeuren als je oogkleppen opzet en 
niet de moed hebt om het werkelijk van binnenuit op te lossen. Oplossing? Drugshandel legaliseren. 
Gevolgen? Winst zakt naar beneden, belasting geldkast wordt gespekt. En als laatste de burger die ziet 
dat grote hoeveelheden drugs gerund en afgenomen worden, heeft geen overlast meer van 
straathandel. Wel graag in europees verband, aan het werk dus! 
 

41. Drugsrunners (melding op 9 mei 2012 9:35) 
Ik woon in de binnenstad. Mijn balkon biedt een uitstekend uitzicht op het Mgr.Nolensplein, een plein 
dat 's ochtends al volloopt met auto's, en dit terwijl de ondergrondse parkeerlagen dan nog helemaal 
leegstaan. Akkoordje tussen de directie van de bekende grootgrutter aan de Gelderse Poort en de 
gemeente. Dankbare drugrunners kunnen zich er dankbaar tussen verstoppen. Kinderen uit de buurt 
kunnen er overdag niet meer spelen, fietsen leren, voetballen en/of skateboarden. Verder inderdaad 
een toename van irritante handelaartjes die je weer toesissen: "Alles klar, chef. Wollen Sie Gras." Ik kijk 
ze geagiteerd aan maar ik denk tegelijkertijd "Nae, ik heb al ein balkón!" Het weigeren van de toegang 
van Duitsers tot een coffeeshop komt voort uit niet nadenkende Haagse politici vanuit een ivoren toren. 
De uitbaters van 'Klein Maar Fijn' hebben altijd keurig toegezien op groezelige types in de omgeving van 
hun zaak. Nu spookt het weer. Hou ook het gesloten café Eugenia(ooit de mooiste bruine kroeg van de 
stad) in de gaten. De vergunning is klaarblijkelijk ingetrokken vanwege activiteiten die het daglicht 
konden verdragen. Kennelijk heeft de laatste uitbater nog steeds de sleutel en betaalt hij nog de 
maandelijkse huur aan de brouwerij(Lindeboom). Dagelijks duikt hij met andere duistere figuren nog 
naar binnen. Ik heb het idee dat van daaruit criminele werkzaamheden worden aangestuurd. 
 

42. Overlast wietpas (melding op 9 mei 2012 10:44) 
Graag wil ik melding maken van overlast op de koninginnesingel (waar ik woon) met name bij het STIP 
(studenten informatie punt). Ik heb hier goed zicht op alles en iedereen dat de stad in en uitgaat. De 
laatste tijd zie ik voor de deur regelmatig mensen aangesproken worden of ze drugs willen kopen. Ook 
hangen er steeds meer jongeren hier voor de deur/raam. Vaak naar vriendelijk verzoek gaan ze een paar 
meter verderop staan, maar mijn eigen gevoel van veiligheid wordt hier stukken minder van. Ook als ik 
later op de avond de stad in ga zitten ze bij de onbewaakte fietsenstalling en wordt er altijd wel een 
opmerking gemaakt. 
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Voor 1 mei was deze overlast veel minder en weet ook zeker dat de overlast toegenomen is sinds de 
wietpas in gebruik is genomen. 
 

43. Straatdealers a.k.a. Schorem (melding op 9 mei 2012 12:16) 
Graag wil ik melding maken van een fenomeen wat 10 jaar lang weg was uit ons stadje van lol en plezier. 
Ik (bewoner Rubensstraat) wordt vanaf 01-05-2012 elke dag meerdere keren (min. 10 x) aangesproken 
of ik drugs wil kopen, dit is uitermate vervelend en wekt zelfs agressie bij mij op. Ik vind het dan ook 
zeer spijtig dat onze gemeenteraad onze stad heeft laten vallen en dat wij geconfronteerd worden met 
een probleem wat verdwenen was en niet onoplosbaar lijkt. Het beste lijkt mij deze wietpas per direct 
ongedaan te maken, beter kort gedwaald dan totaal gefaald. Hopelijk kan deze onvergeefbare fout 
hersteld worden. Succes. 
 

44. Drugsrunners (melding op 9 mei 2012 12:43) 
Sinds enkele weken zijn er regelmatig op de parkeerplaats van het appartementencomplex Residence 
Maaszicht auto's die er niet horen te zijn en duidelijk iets met drugs te maken hebben. auto's die op 
anderen staan te wachten of actief druggebruik in de auto. 
Ik (bewoner Hogeschoorweg) voel mij daar 's avonds niet meer veilig. 
 

45. Drugsoverlast (melding op 9 mei 2012 15:00) 
Sinds de invoering van de wietpas heb ik (bewoners Onze Lieve Vrouweplein)  op diverse plaatsen 
drugsrunners in Venlo-Zuid gezien. Op de parkeerterreinen bij de Prof. Gelissensingel, Sloterbeekstraat, 
Rodestraat en het parkeerterrein aan de Zuidsingel. Op deze laatste plek heb ik ook handel gezien met 
mensen in Duitse auto's. Het betreft hier ook nog eens een route waar veel scholieren fietsen. 
 

46. Drugsoverlast (melding op 9 mei 2012 20:29) 
Help. Het krioelt hier (Zuidsingel, Sinselveldstraat) van de ongure jongetjes die allemaal hetzelfde eruit 
zien. Pet op, bruine huidskleur. Blijven rondlopen en om zich heen kijken. Duitse auto's rijden af en aan. 
Het is nu 20.30 uur. De drugshandel is in volle gang. Als je actie wil zien,kom naar de Nijmeegseweg in 
Venlo na 15.00. 
 

47. Onveilig straatbeeld (melding op 9 mei 2012 21:17) 
Wij zijn woonachtig in Venlo-Zuid (Sinselveldhof) en merken sinds de invoering van de wietpas een 
toeloop van drugsrunners/dealers en types die met hun mobiel over straat lopen, zeer waarschijnlijk 
klanten wervend. Elke avond bij het uitlaten van de hond rond 21 uur, zien wij dit, d.w.z. op de 
parkeerplaats van de oude Jan Linders, Sinselveldstraat, Dr. Cuypersstraat, Zuidsingel en Rodestraat. 
Zojuist ging ik met de hond achterom door het pad dat uitkomt op de Sinselveldstraat. In het pad 
stonden 3 types wat te verhandelen en ook zag ik een hele groep die iets uitwisselde voor de portiek van 
de flat aan de Rodestraat/Zuidsingel. Ik voel mij hier zeer onprettig bij, het straatbeeld is zeer onrustig 
en onprettig geworden. Het is toch te gek voor woorden dat inwoners van deze stad zich nu onveilig 
gaan voelen door dit soort types en maatregelen! 
 

48. geen onderwerp (melding op 9 mei 2012 21:18) 
Als je actie wil zien,kom naar de Nijmeegseweg in Venlo na 15.00. 
Afspraak bij KFC en betalen op de parkeerplaatsen langs de bedrijven terreinen. 
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Politie? neehoor ,vrij spel !!! Al 2 weken lang !!! 
 

49. Drugsoverlast (melding op 10 mei 2012 09:03) 
Er wordt regelmatig drugs op de Tegelseweg aangeboden (waar ik woon). Dit na de invoering wietpas. 's 
Nachts wanneer ik de hond uitlaat kom ik ook verdachte zaken tegen. range rover duits kenteken rond 
02.30uur xxxxxxxxx. Onze zoon wordt ook aangesproken, wiet kaufen? 
Concentratie op vaste punten, is te overzien. Nu wordt verschaft men meer werk en 
onoverzichtelijkheid. Invoering van deze pas lijkt nu al een flop. 
 

50. Overlast hanjongeren (drugsdealen?) (melding op 10 mei 2012 10:30) 
Er staan bijna iedere avond op de parkeerplaats bij het huis van de wijk aan de Ericaweg 6 auto's en wij 
vermoeden dat er in drugs gehandeld word ,dat gaat tot nachts door ,wij voelen ons daardoor niet meer 
veilig. PS .Er is al meerdere keren melding van gemaakt aan de Politie. 
 

51. Verkoop van drugs in woonpanden (melding op 10 mei 2012 10:54) 
Bewoners klagen bij het wijkoverleg Venlo Noord: 
In een woning gelegen aan de Veldenseweg en in de flat gelegen aan de Jan Vermeerstraat komen er 
klachten van bewoners dat daar drugs verkocht worden. 
met vriendelijke groet, Stichting Wijkoverleg Venlo Noord 
 

52. Overlast door drugsaanbod op straat (melding op 10 mei 2012 16:41) 
Na het waardeloze besluit omtrent de invoering van de wietpas, gaat Venlo helaas weer terug naar af. Is 
het niet in hartje Venlo waar je meermaals op straat wordt aangesproken om drugs te kopen, nee het 
verplaatst zich zelfs in de richting van Blerick. Dit zijn natuurlijk onacceptabele situaties die hierdoor 
onstaan. Onze stad verpauperd hierdoor, net nadat er zoveel gedaan is / wordt om Venlo een beter 
aanzien te geven. Ik vind dat dit besluit absoluut per direct moet worden teruggenomen. 
 

53. Drugshoverlast (melding op 10 mei 2012 17:21) 
Zojuist om 17.15 uur zag ik een jongen met marokkaans uiterlijk afscheid nemen van een duitse man die 
in een duits busje stapte dat op het voormalige parkeerterrein stond van Jan Linders aan de Zuidsingel. 
Op het witte busje stond in rode letters: Mxxxx Kxxxxx. Kenteken: xxxxxxxxx. 
 

54. Drugsoverlast (melding op 10 mei 2012 17:24) 
Ik (bewoner Rodestraat) wil wel even mededelen dat ik niet van plan ben vanaf nu om zowel u te 
informeren middels deze mail (zoals mij is verzocht) als ook nog de politie. Dat is dubbel op en kost extra 
veel tijd. 
 

55. Drugs-overlast (melding op 10 mei 2012 21:13) 
Graag wil ik een melding maken van de toegenome overlast van drugsrunners en vragen op straat van 
mensen die vanuit het buitenland naar Venlo komen om drugs te kopen. 
Er wordt op heel veel hoekjes gedealed bij ons in de buurt (Rooddorpstraat) en op weg van ons naar de 
binnenstad. In het Julianapark in het straatje richting Arsenaal, net even weg van de grote weg in een 
hoekje. Erg vervelend midden op de dag maar ook 's avonds. Vandaag nog en dan moet ik daar langs 
met mijn dochter in de kinderwagen. Ik voel me dan erg onveilig. Ook het meerdere malen 
aangesproken worden door Duitsers of in het Engels waar je dan nu terecht kan voor wiet. Naar mijn 
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mening neemt het drugstoerisme niet af, maar verwacht men in het buitenland al automatisch dat de 
handel wel opgepakt wordt door andere partijen... En terecht als je ziet op hoeveel plekken ineens weer 
runners te zien zijn. Nogmaals ik voel me een stuk onveiliger en vindt het echt niet prettig dat mensen 
me aanspreken op straat, zelfs als ik met een wandelwagen voorbij kom. Wat een fout van de overheid 
om deze weg in slaan, terwijl we het hier zo goed onder controle leken te hebben. Hopelijk kunnen jullie 
iets met deze melding. 
 

56. Wiet runners overlast (melding op 11 mei 2012 10:25) 
ik loop met mijn vriendin die een gebroken duits praat (woont nu 10 jaar in nederland) en we worden bij 
de C&a aangesproken of we wiet willen kopen. ze hadden een hele koffer bij met prijskaart en al. daarna 
nog een keer bij bakker bart voor. kunnen we niet eens meer normaal winkelen in Venlo? laat de 
Duitsers A.U.B weer terug naar de koffieshops gaan dan hebben de mensen in de stad er geen last meer 
van dat ze aangesproken worden door van die jongens van 15 á 16 jaar. op de markt in Blerick liep ook 
al een jongen met wiet. hoe ver moet het gaan? 
ik heb div kennisen die soms wiet roken en ik heb liever wiet dan alc. ze zijn minder lastig (gebruiken ze 
teveel dan slapen ze)en bij alc kotsen ze alles onder de kunnen dan hun handen niet thuis houden enz. 
laat die wietpas maar snel stoppen voor het echt uit de hand loop. 
 

57. Drugsoverlast (melding 11 mei 2012 11:35) 
sinds twee weken wordt er bij ons in de Sinselveldstraat veelvuldig drugs verhandeld vanuit auto's. Deze 
"handel" wordt zowel overdag als 's avonds bedreven. 
Ik heb hier nog geen eerdere melding van gemaakt, maar zou wel graag zien dat hier actie op wordt 
ondernomen. Het meest voor de hand liggend lijkt mij het opheffen van de Wietpas. 
 

58. Overlast drugsrunners (melding op 11 mei 2012 12:49) 
Precies op het moment dat de wietpas ingevoerd werd is een oud probleem van venlo weer terug, 
precies het tegenovergestelde dan wat de bedoeling was van deze wietpas: overlast in de binnenstad 
van drugsrunners. Ze kunnen blijkbaar niet nadenken voordat er iets ingevoerd wordt. Eveneens kan de 
politie niet nadenken omdat ze wel meer controle uitvoeren, maar dan wel ZO opzichtig (in hun 
carnavalswagen) dat runners uitgebreid de tijd hebben om even niets te doen. Mischien hebben ze dan 
toch ergens een criminele vinger in de pap? want het valt wel ERG op dat er bijna expres niks aan 
gedaan wordt, of het is natuurlijk lekker warm in de auto. Ik hoop dat dit allemaal snel teruggedraaid 
wordt want ben inmiddels al zo vaak aangesproken in de binnenstad dat ik geen zin meer heb er naar 
toe te gaan. Woon zelf op Kaerl van Egmondstraat. 
 

59. Drugsoverlast binnenstad Venlo (melding op 11 mei 2012 15:25) 
s avonds om 18:00 met sluiting van de winkels is Venlo een dode stad. Je ziet alleen nog maar 
drugsdealers. Ik (bewoner Eindhovenseweg) word er mee geconfronteerd waar ze de drugs kunnen 
krijgen, meerdere malen. Er moet verandering in komen, want je kunt de stad nog z'o mooi veranderen, 
het zal nooit meer worden als Venlo vroeger was.  
 

60. DRUGSOVERLAST (melding op 11 mei 2012 16:00) 
Gisteren mocht ik van de gelegenheid gebruik maken om over te stappen op station Venlo, vanuit 
Venray, van trein naar bus. Omdat het lekkerder weer was dan voorspeld én ik ruim de tijd had, besloot 
ik een bus later te pakken en heb ik zo'n 50 minuten op t bankje bij het busstation gezeten. In die 50 
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minuten ben ik 8 (lees ACHT) keer aangesproken of ik drugs wou kopen. Dit is me in Venlo nog nooit 
gebeurd, en nu ineens... Meneer Bruls kan roepen dat het allemaal wel meevalt, als inwoner van een 
andere gemeente kan ik zeggen voor Venlo: Het valt niet mee, het is zelfs een smet voor de Floriade, 
want die mensen stappen daar OOK op en geloof me, en halve junk voor je neus, dat is geen reclame 
voor je stad, zeker niet als het er 8 zijn! Ik hoop écht dat ik een reactie hierop krijg en dat er iets gedaan 
wordt! 
 

61. Straathandel drugs (melding op 11 mei 2012 16:11) 
Gisteravond liep ik van het station naar huis. Daar reed langzaam een VW Golf met drie jonge 
Marokkaans/Turks uitziende jonge mannen uit het raam hangend voorbij. Zij keken mij aan alsof ze 
wilden zeggen "Roept u maar, we hebben alles". Dit verschijnsel heb ik tien jaar meer gezien. We zijn 
terug bij af, de straatdealers zijn er weer! Wat zitten er voor type's in de langzaam patrouillerende VW 
Polo, kenteken xx-xxx-x, die ik vanmiddag zag? Zijn dat ook de teruggekeerde dealertjes, of begin ik 
spoken te zien? Is dit overlast? Neen, voor mij is het verloedering, het opent wel de deur naar overlast. 
Suces met jullie meldpunt! 
 

62. Drugsrunners (melding op 11 mei 2012 17:22) 
Sinds de invoering van de wietpas is het aantal drugsrunners duidelijk toegenomen in Venlo. Ik woon op 
de Hogeweg en ook hier zijn sinds 1 mei behoorlijk wat drugsrunners te zien. Het gaat dan om 
(allochtone) automobilisten in over het algemeen gezinsauto's (zoals Renault Scenic en Fiat Multipla ipv 
de bekende 'golfslag', dit valt mij op) die Duitse automobilisten (waarschijnlijk op afspraak of zo?) 
opwachten en dan of gelijk dealen of verder rijden en ergens anders de deal afhandelen. Ik zie dit vooral 
in de avond, zo tussen 18:00 en 22:00. 
 

63. geen onderwerp (melding op 11 mei 2012 18:01) 
Ik wil graag melding maken van geregelde illegale straathandel in drugs rondom de Zuidsingel, Rode 
straat Past Opheystraat. Rondhangende jongeren, geregeld aanspreken van voorbijgangers en geloop 
van/naar buitenlandse auto's, soms ook tussen spelende kinderen door. De overlast wordt 1-2 wkn 
waargenomen. Ik zou graag zijn dat de illegale handel uitgebannen wordt. Het aanspreken van deze 
overlastgevers is mi. bij deze groep NIET RAADZAAM. 
 

64. Drugs- en overlast school jeugd (melding op 11 mei 2012 20:33) 
er word weer gedaeld achter AH in zuid. overlast school jeugd hogere scholen 
met name gilde Opleiding,en col. de'n Hulster, in gang paadjes achter 
woningen IJsvogelstr. het wegwerpen van eetensresten en verpakings materiaal. is herhaaldelijk gemeld 
bij politie, 
 

65. Wietpas (melding op 11 mei 2012 22:01) 
bij deze voor ons zelf schokkend en zeker voor omgeving het volgende incident; komen kinderen in de 
zaak (Cafetaria Hoegewaeg) voor sigarettenn te kopen, maar zien er een beetje te jong en te jolig uit, ik 
vraag naar id kaart om leeftijd te controleren. deze zijn ze vergeten thuis (alle drie) 
dus m.a.w geen 16 jaar, ik weiger sigaretten te verkopen en krijg tot mijn stomme verbazing te horen: 
kan overal in de stadt jointjes kopen op elke hoek maar sigaretten niet, en ze laten mij 3 stuks 
zien?????? ongelijk kan ik hun niet geven, maar als ik hun sigaretten verkoop ben ik strafbaar en let wel, 
wij worden wel!!!!! gecontroleerd!!! ik stond met open mond 
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en was verslagen, ik hoop dat jullie dit door kunnen laten klinken in de politiek, want het is toch 
schokkend toch!!! 
 

66. Handel op straat in kinderrijke buurt (melding op 12 mei 2012 14:19) 
Vandaag, zaterdag 12-05-2012, tegen 14:00 uur, vond er vlak voor mijn deur op de hoek Jade - Amnesty 
Internationalstraat een drugstransactie plaats. 2 slanke mannen van buitenlandse afkomst overhandigde 
een Duitse automobilist een klein zakje. 3x raden wat er in zat. 
Duidelijk was dat de 2 mannen al enkele minuten hier op en neer wandelen in afwachting van de 
automobilist. Kennelijk wordt elders, in de buurt van de Sloterbeekstraat contact gelegd en de koper 
door verwezen naar naar de handelaar elders om de pakkans van de handelaar te verkleinen. Ik hoop 
dat politiek Den Haag snel gaat inzien dat de wietpas averechts werkt. Het is een zeer slechte zaak dat 
de handel zich verplaats naar de woonwijk waar veel jonge kinderen zijn en spelen. Gelukkig waren er 
op het moment geen kinderen buiten. 
 

67. Overlast bij coffee shops (melding op 12 mei 2012 12:17) 
De wiet pas isnet ingegaan en nu al staan er mensen buiten die rieppen MEISJE HEY PPPSSSST MEISJE 
KOM EENS.ik zit ghier niet op te wachten.netjes als ik ben vraag ik wat ik voor de heren kan doen.Ze 
vragen mij om wiet mee te nemen voor hun.Terwijl ik zelf wiet wil halen.Ze zetten mij voor een keuze of 
ik haal minder voor mezelf zodat hun wat hebben.Of ik zeg gewoon nee want anders ben ik ook 
strafbaar bezig en dat alleen omdat die KUTREGERING BESLUIT OM DIE KUT WIETPAS IN TEVOEREN. zit 
niet te wachten op achmed bij de coffee shop ik kom daar voor me wietje.Vind het een schande dat die 
straat dealertjes nu meer geld verdiennen dan een legaale coffee shop.REGERING SCHAAM JEZELF 
!!!!!!!! 
 

68. Overlast drugsgerelateerd (melding op 12 mei 2012 13:21) 
levendige en actieve straathandel nabij koffieshop nobody,s place. 
 

69. Wietpas (melding op 12 mei 2012 14:13) 
Mijn moeder woont in Maastricht (zelf woon ik in Genk) en telkens wanneer ik die kant op ga,word ik 
lastig gevallen of ik wil drugs wil kopen door die runners.Als ik wiet wil kopen ga (ging) ik naar een 
coffeeshop,maar dat gaat niet meer voor Nederlanders die over de grens zijn gaan wonen in ons mooie 
Europa.De coffeshops zijn niet het probleem en hun klanten ook niet.µHet zijn de drugsrunners die de 
overlast veroorzaken in Maastricht. 
Elke woensdag en vrijdag is er markt in Maastricht.Als u ziet hoeveel bijvoorbeeld Belgische auto's er 
dan staan of met het preuvenement,alleen is het dan geen overlast,maar gezellige drukte.Ik kan niet 
begrijpen dat de politiek hier blind voor is.Zijn er soms andere belangen waar "het volk" niks mee te 
maken heeft?STOP DE WIETPAS! Aub 
 

70. Overlast drugstoerisme (melding op 12 mei 2012 19:56) 
Zaterdag 12 mei is er later in de middag (nabij mijn woning aan de Sinselveldstraat) vrij veel overlast 
geweest van vermoedelijk drustoerisme. Duitse auto's parkeerde er, bijrijders bleven zitten, bestuurder 
stapt uit, loopt een stuk, koopt dan bij ' toevallige'. Voorbijganger (op scooter) zijn waren en rijdt (vaak 
niet zachtjes) weer weg. Dit is iets wat de laatse dagen meerderenmalen is gezien en helaas niet 
afneemt in aantal. 
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71. Overlast drugs (melding op 12 mei 2012 21:02) 
we kwamen zojuist thuis (wij wonen aan de Heidenendstraat in Tegelen), stonden ze weer te wachten 
op de parkeerhaven aan de kaldenkerkerweg op hun zending Drugs. Dit is iedere dag een standaard 
verhaal. Nu echter nog een slag erger. Pissen gewoon tegen je heg aan. Te smerig voor woorden. Binnen 
de gehele wijk is dit een probleem wat iedere dag speelt.Maar ja, als we de (ex)burgemeester moeten 
geloven heeft Venlo dit probleem niet en zijn ook hier weer de burgers die halucineren. 
 

72. Drugsoverlast sinds invoering wietpas (melding op 12 mei 2012 23:51) 
Sinds de invoering van de wietpas wordt ik (bewoner Helbeek) om de haverklap aangesproken of ik geen 
wiet of hasj wil kopen als ik over straat loop. Dit door een hoop verschillende mensen van een hoop 
verschillende culturen. Zowel 's morgens, overdag en 's avonds. Dit vindt plaats bij zowel het park, het 
centrum en het nolensplein. Ik heb een reactie gestuurd naar minister Opstelten en Teeven dat hun 
nieuwe coffeeshopbeleid werk van jaren kapot heeft weten te maken binnen 48uur na invoering hiervan 
en dat de straathandel weer mooi terug aan het komen is. Ook vind ik het jammer dat er geen sfeer 
meer is in de coffeeshops. Ik zou dan ook graag deze belachelijke nieuwe regeling ongedaan gemaakt 
zien worden dat de rust op straat en de gezelligheid in de schop terug kan keren! 
 

73. Drugsoverlast Venlo-Zuid (melding op 13 mei 2012 19:36) 
Ik woon al 10 jaar in Venlo-Zuid en wandel regelmatig langs Nobodys Place. Ik ben op weg naar het 
centrum van Venlo tot voor kort nooit aangesproken door mensen met het verzoek om drugs te kopen 
of te verkopen. Sinds het invoeren van de wietpas gebeurt het zeer regelmatig: aangesproken worden 
door onbekenden i.v.m. drugshandel. Niet alleen in de buurt van gemelde coffee-shop, maar ook in de 
Sinselveldstraat. Wie spreken me aan: vaak Duitsers, maar ook (neem ik aan) Polen. Ik loop 
tegenwoordig maar een andere route richting centrum: zonder overlast, en met een veiliger gevoel. 
Bovendien heb ik het idee dat er rond de speeltuin op het Onze-Lieve-Vrouwe-Plein gebruikt wordt. 
Drugs bij kinderen: geen geweldige combinatie. 
 

74. Drugsrunners (melding op 13 mei 2012 23:56) 
Ook ik irriteer mij nu al aan alle mannen die opeens mensen aan beginnen te spreken of ze iets willen 
kopen. Ook al zeg je 'nee', lopen ze toch vrolijk een paar meter mee. Of ik het nu ben of onze 
oosterburen dat maakt niks uit. Ik zie het straatbeeld waar Venlo helemaal vanaf leek te zijn 
langzamerhand weer terug komen. 
 

75. Verdachte jongeren ivm drugs (melding op 14 mei 2012 17:28) 
vanmiddag omstreeks 15u bij albert heyn in Blerick voor 1 jongere te voet en 1 op scooter.degene die te 
voet was ging er snel vandoor en later ook de scooter. even later reed de politie langs over 
parkeerplaats. hopenlijk heeft die ze kunnen onderscheppen. 
 

76. Drugsrunners (melding op 14 mei 2012 18:41) 
Drugsrunners gesignaleerd op zaterdag 12 mei 14.45 Koninginnesingel bij viaduct. Idem maandag 14 mei 
14.00 Noordbinnensingel-Martinusstraat. 
 

77. geen onderwerp (melding op 14 mei 2012 20:16) 
Ik ben een 19-jarige wietgebruiker die zich neergeslagen voelt door het nieuwe wietpasbeleid. Niet 
alleen mijn privacy wordt geschonden en niet alleen is mijn vrijheid ontnomen en niet alleen kijk ik er 
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tegenop om naar een straatdealer te moeten gaan in plaats van een veilige, open coffeeshop en niet 
alleen heb ik een hekel aan discriminatie tegen buitenlanders die blijkbaar minderwaardig zijn tegenover 
inwoners van het welvarend en vrij Nederland en niet alleen is naar mijn mening alcohol een grotere 
overlastfactor, vooral op de reclames op tv, bij de kapotte bushokjes en tijdens voetbalwedstrijden, in 
ambulances die de zoveelste comazuiper van de week weer eens moet leegpompen maar ook voel ik me 
als wietgebruiker niet serieus genomen. Het lijkt wel dat de gemiddelde wietgebruiker en de 
coffeeshophouders sowieso gemarkeerd worden met het oordeel 'JUNK', waardoor al de argumenten 
tegen de wietpas gelijk in de prullenbak worden gesmeten. Daarom voel ik mezelf als Nederlands burger 
niet meer veilig of welkom in eigen land. De leden die het wetsvoorstel hebben gesteund en de rechter 
die het uiteindelijke vonnis voor de liefhebbers uitsprak, lijken totaal geen waarde te hechten aan 
wegen anders dan de eigen wegen. Deze zogenoemde politici zijn de bezieling achter hun baan totaal 
verloren. In plaats van het behartigen van alle waarden, zijn zij bezig met het behartigen van de eigen 
waarden en het verbieden van al dat vreemd is. Al het bewijsmateriaal wijst daarbij ook nog tegen de 
wietpas. Vandaar dat ik me bedrogen voel en mezelf niet graag meer als Nederlander beschouw onder 
leiding van dit toch-al-gevallen kabinet. Ook mijn welbevinden is flink gedaald vanwege de wet, niet 
omdat ik afhankelijk zou zijn, maar omdat ik simpelweg liever een jointje rook dan een biertje drink, is 
dat nou zo een probleem? 
 

78. Melding drugs activiteiten (melding op 15 mei 2012 13:47) 
Overlast..., het betreft hier signaleringen. 
1) Maagdenbergplein (AH) fietskoerier die wacht op afhalers (drugs) handel via autoraampjes. 
2) Afrit A74 venlo-zuid richting Venlo zuid, Drugsrunners in BMW's (zwart) die duitse klanten op de weg 
opvangen. 
3) gehele Kaldenkerkerweg op diverse plekken staan handelaars die mensen aanklampen. 
 

79. Drugsoverlast (melding op 15 mei 2012 19:53) 
Sinds de invoering van de wietpas,beginnen wij de bewoners (pastoor goossensstraat e.o.) weer overlast 
tekrijgen van een dealer in de maasbreesestraat xxx in Blerick.Alle verkeer van gebruikers blijven af en 
aan rijden bij ons in de straat en na het plegen van een telefoontje verdwijnen zij achter door de 
brandgangen,om bij deze dealer in de tuin het spul op te halen.Dit speelt al behoorlijk lang en ook de 
politie was hiervan op de hoogte,maar toen was het rustiger,omdat er in de koffieshops spul te krijgen 
was.Nu neemt de omvang weer toe.Schijnbaar is het een goede handel,zodat meneer misschien weer 
een Jacuzzi door een hijskraan over het dak kan laten zetten van zijn drugsgeld.Hopelijk is er een 
mogelijkheid om deze overlast te stoppen. 
 

80. Drugsspuiten op voetbalveldje (melding op 18 mei 2012 20:08) 
al meerdere malen heb ik (bewoner Waterleidingsingel) melding gemaakt van hinder van rommel, 
hondenpoep en met name drugsspruiten, op het voetbalveldje gelegen aan de wethouder Receveurlaan 
te Venlo (tussen de gebouwen van de Groeneveldschool). Naar aanleiding van de contacten is een 
gemeentemedewerker te plaatse gekomen, waar inderdaad de bovengenoemde problemen werden 
gesignaleerd. Als actie is wordt door de gemeente frequenter (1 keer per week) het veldje 
schoongemaakt, met tot voor kort met goed resultaat. 
 
Wij bemerken dat de laatste periode weer frequenter drugs gebruikt worden op het veldje. Zojuist liep 
ik langs het veldje en zag een aantal kinderen van de buurt (leeftijd tussen 5 en 9 jaar) met een spuit en 
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naald lopen, welke zij zelf in de bosjes hebben gegooid. Ik heb aansluitend gepoogd de naald te zoeken, 
uit angst dat straks 1 van de buurtkinderen in de bosjes gaan, en zich aan een naald prikken. Helaas heb 
ik hem niet kunnen vinden. 
 
Ik zou de gemeente willen vragen een frequentere controle te laten plaatsvinden (in het verleden is dat 
zo met mij afgesproken bij een aanhoudend probleem), met tevens de vraag of gemeente bij de eerst 
volgende controle extra aandacht aan de bosjes gelegen ter hoogte van het midden van het 
voetbalveldje (met aan de achterzijde de groenveldsingel) kan besteden. 
 
Ik stuur deze mail ook naar de politie, met ook het verzoek frequenter te controleren op 
drugsgebruikers. Gezien de veelheid van kinderen wat elke dag op het veldje speelt, inclusief mijn eigen 
kinderen, lijkt mij enige voortvarendheid wel gepast. 
 

81. DRUGS OVERLAST (melding op 21 mei 2012 13:00) 
GOEDEN MIDDAG, EVEN EEN VRAAGJE??? WIJ WETEN DAT ER VEEL MELDINGEN BIJ JULLIE BINNEN ZIJN 
GEKOMEN!! HELAAS LEES ER NERGENS OVER OOK NIET IN DE MEDIA!!!WAAROM WORDT DIT NIET 
BEKEND GEMAAKT??? ZO WETEN DE ANDERE STEDEN DAT DE WIETPAS EXTREEM OVERLAST BEZORGD 
DOOR DE DEALERS DIT OOK NIET!!! 
ZO ZOU IK WILLEN VOORSLAGEAN OM EENS OP EEN ZATERDAG EEN KIJKJE TE NEMEN IN VENLO. ZOALS 
OP DE PARKSTRAAT NOORD BUITENSINGEL WILHELMINAPARK VENLO ZUID ETC.[BRULS IS TOCH WEG 
DUS NOU KAN  HET OPENBAAR IN DE MEDIA GEZET WORDEN [DAN KAN HIJ DIT VAST IN NIJMEGEN 
UITLEGGEN] 
 

82. overlast drugsdealers (melding op 25 mei 2012 11:36) 
Wij (ondernemers Villa Flora) hebben ontzettend last van drugsrunners die de hele dag staan te leunen 
tegen de omheining bij de villa. Ook op de parkeerplaats tegenover de Bristol is het een komen en gaan 
van drugsrunners en klanten. Graag zien wij actie vanaf u kant om dit probleem op te lossen. 
 

83.  Drugsdeal (melding op 1 juni 2012 12:18) 
Vanmorge zag ik om 11.40 dat vanuit een auto in het parkeervak voor sinselveldstraat 36 een drugsdeal 
plaatsvond. In de auto zaten drie negroïde mannen. Kenteken was xx xx xx. Het betrof een 
donkerblauwe Opel Astra. Buiten de auto (ontvangers) stonden een jongen en meisje. 
 

84. Dealen (melding op  8 juni 2012 19:29) 
Op vrijdag 8 juni om 19.15u werd er op het zijpad van ons huis (gelegen aan de Sinselveldstraat) gedeald 
aan een Duitse man. Toen mijn man hun aansprak omdat dit ons eigen pad was, zijn ze achter de kerk 
naast ons huis verdwenen. 
 

85. Drugsoverlast (melding op 8 juni 2012 19:42) 
Op d.d. 7 juni zaten er 3 jongens op een muurtje in de Sinselveldstraat jointjes te draaien en te roken. 
 

86. Drugsoverlast (melding op 8 juni 2012 19:46) 
Op dd 30 mei zaten er 2 personen jointjes te draaien en te roken op het muurtje bij de kerk, vlak naast 
ons huis (gelegen aan de Sinselveldstraat). Dit was rond 16.00u. 
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Bijlage 1: Mediaberichten Politie Limburg-Noord 

Politieactiviteiten rondom coffeeshopbeleid van start 
(Mediaberichten Politie Limburg-Noord, woensdag 2 mei 2012 om 16:31 uur) 
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19882  
Politieactiviteiten rondom coffeeshopbeleid van start Datum: 2-05-2012 Tijd bericht: 16:31 Plaats: Limburg-
Noord Tekst: De politie is deze week gestart met controles in het kader van het aangescherpte 
coffeeshopbeleid. Er zullen grote en kleine, opvallende en onopvallende controles worden uitgevoerd aan de 
grensovergangen, toegangswegen tot de coffeeshops en alle plekken waar politie-inzet nodig is. Er zijn 
speciale teams belast met de aanpak van drugsoverlast, straathandel, handel vanuit dealpanden, wiettaxi's 
etc. Ook worden meldingen van burgers over illegale drugshandel scherp in de gaten gehouden. Tijdens de 
controles zal de politie de buitenlandse bezoekers, ondersteund met een flyer, wijzen op het nieuwe beleid en 
hen ontmoedigen hier drugs te kopen. Ook de Koninklijke Marechausse, Douane, het Korps Landelijke 
Politiediensten en buitenlandse politiediensten verlenen assistentie. 
 
Resultaten 1 mei 
Op diverse plekken in Noord- en Midden Limburg zijn dinsdag enkele tientallen auto's aan een controle 
onderworpen waarbij ook flyers zijn uitgedeeld om buitenlandse bezoekers te wijzen op het nieuwe beleid. 
Ook de overlastteams zijn de straat op gegaan. Dat gebeurde onder andere op diverse plaatsen in Venlo, 
Roermond, Roosteren, Nederweert, Weert, Posterholt, Vlodrop, Venray en Well. Op een parkeerplaats aan De 
Bengle in Nederweert werd een 17-jarige jongen uit Ospel aangehouden voor handel in softdrugs aan een 
automobilist. Op de Veeladingstraat en Bisschop Lindanussingel in Roermond zijn twee Duitse mannen 
bekeurd die enkele grammen wiet bij zich hadden en dat mee wilden nemen naar Duitsland. In een auto op de 
Kiosk in Venray troffen agenten enkele zakjes met hennep aan waarvan afstand is gedaan. De politie blijft de 
komende tijd uiteraard scherp letten op illegale handel in drugs. 

57 aanhoudingen in Limburg sinds invoering clubpas 
(Mediaberichten Politie Limburg-Noord, vrijdag 11 mei 2012 om 13:17 uur) 
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19916 
De politie heeft sinds de invoer van de clubpas en het aangescherpte coffeeshopbeleid in Limburg 57 
aanhoudingen verricht voor het handelen in drugs en het in bezit hebben van drugs door buitenlanders. Dit 
zijn de arrestaties die zijn verricht in de periode van 1 mei tot 11 mei. Het gaat om verdachten die zijn 
aangehouden bij de verscherpte controles die in de hele provincie Limburg dagelijks plaatsvinden. De 
verdachten zijn onder andere aangehouden in Maastricht, Kerkrade, Sittard, Heerlen, Roermond, Venlo, 
Leunen en Venray. In Limburg-Zuid gaat het in totaal om 39 aanhoudingen en in Limburg-Noord om 18 
aanhoudingen. 
 
De politie is volop bezig met controles in het kader van het aangescherpte coffeeshopbeleid. Waar 
overlastmeldingen of informatie over drugshandel binnenkomt treedt de politie op om hier een einde aan te 
maken. Er worden grote en kleine, opvallende en onopvallende controles uitgevoerd aan de 
grensovergangen, toegangswegen tot de coffeeshops en alle plekken waar politie-inzet nodig is. Er zijn 
speciale teams belast met de aanpak van drugsoverlast, straathandel, handel vanuit dealpanden, wiettaxi's 
etc. Ook worden meldingen van burgers over illegale drugshandel scherp in de gaten gehouden. Tijdens de 
controles wijst de politie de buitenlandse bezoekers, ondersteund met een flyer, op het nieuwe beleid om hen 
te ontmoedigen hier drugs te kopen. Het publiek reageert overwegend positief op de controles. Ook de 

http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19882
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Koninklijke Marechausse, Douane, het Korps Landelijke Politiediensten en buitenlandse politiediensten 
verlenen assistentie. 

Drugshandelaren en koper aangehouden 
(Mediaberichten Politie Limburg-Noord, zondag 13 mei 2012 om 14:36 uur) 
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19920  
Vrijdagmiddag rond 16.30 uur zijn twee 21-jarige Venlose drugshandelaren en een 32-jarige Duitse koper 
(woonplaats niet bekend) aangehouden. De politie had gezien dat de man op de Maasboulevard drugs kreeg 
overhandigd van het tweetal. De Duitse man werd op de Hagerhofweg gecontroleerd. Hij bleek 3 gram 
hennep bij zich te hebben. Op de Min. Van Halstraat werden de twee drugshandelaren aangehouden. Ook zij 
werden overgebracht naar het politiebureau. Daar bleek dat zij nog een kleine hoeveelheid hennep bij zich 
hadden en een geldbedrag. Zowel de drugs als het geld werd in beslag genomen. De twee kregen een 
verblijfsontzegging voor de duur van twee weken. De drie zijn in de loop van de avond vrijheid gesteld. 
 
Mannen aangehouden voor overtreding opiumwet 
(Mediaberichten Politie Limburg-Noord, vrijdag 18 mei 2012 om 12:49 uur) 
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19941  
De politie heeft donderdagmiddag een 20-jarige man uit Eindhoven en een even oude man uit Maasbree 
aangehouden op verdenking van overtreding van de opiumwet. Beide mannen werden betrapt toen een van 
hen hennep had gekocht. Op de Dominicanenstraat en Spoorstraat wisten agenten het duo aan te houden. 
Een van hen werd aangehouden voor bemiddeling in de koop en de andere omdat hij een gripzakje hennep bij 
zich had. Beiden kregen een gebiedsontzegging opgelegd. 

Aanhoudingen voor drugsbezit 
(Mediaberichten Politie Limburg-Noord, maandag 21 mei 2012 om 16:48 uur) 
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19956 
De politie heeft zaterdag twee personen aangehouden in verband met de handel in verdovende middelen. Bij 
een controle op de Jean Laudystraat werd het tweetal in een personenauto gecontroleerd. Een 44-jarige man 
uit Venlo rende tijdens de controle weg en probeerde te vluchten. Dit was tevergeefs, hij werd ingehaald door 
agenten waarna hij werd aangehouden en ingesloten. Hij had enkele grammen hennep en hashish bij zich 
welke in beslag zijn genomen. De andere verdachte betreft een 45-jarige man uit het Duitse Gelsenkirchen 
welke eveneens enkele grammen hennep bij zich had. Het tweetal werd ingesloten, ze kregen een 
verblijfsontzegging voor de duur van 2 weken uitgereikt. 

Politie arresteert zeven mensen voor drugstransport 
(Mediaberichten Politie Limburg-Noord, dinsdag 22 mei 2012 om 16:43 uur) 
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19962  
De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag zeven mannen aangehouden voor betrokkenheid bij 
drugstransporten naar Duitsland. Het gaat om mannen in de leeftijd van 34 tot 54 jaar, woonachtig in Venlo 
en Duisburg. Vier van de zeven verdachten zijn op de autobahn A40, net over de grens met Venlo, 
aangehouden en de overige drie zijn in Sevenum op straat aangehouden.  
 
Het Hektorrechercheteam van de politie startte een aantal maanden geleden een onderzoek naar aanleiding 
van een rechtshulpverzoek vanuit Duitsland. In dat verzoek ging het om een 34-jarige drugshandelaar uit 
Venlo, die verdacht wordt van een drugstransport naar Duitsland. In de tussentijd vonden minimaal vijf 
drugstransporten plaats met tientallen kilo's hard- en softdrugs. Na grondig onderzoek hielden mensen van 

http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19920
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19941
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19956
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19962
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het rechercheteam Hektor samen met Joint Hit Team van Limburg-Zuid, het drugsoverlastteam Roermond en 
het Hektorstraatteam in de nacht van maandag op dinsdag drie verdachten aan. In Duitsland hield de Duitse 
politie in dezelfde nacht vier mensen aan. In Sevenum en in Blerick vonden huiszoekingen plaats waarbij 
behalve softdrugs ook geld en munitie van een vuurwapen in beslag werden genomen. Alle verdachten zijn 
ingesloten voor nader onderzoek. 

Man aangehouden voor bemiddeling in drugs 
(Mediaberichten Politie Limburg-Noord, woensdag 23 mei 2012 om 16:18 uur) 
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19965 
De politie heeft dinsdagavond na een achtervolging een 26-jarige man aangehouden op verdenking van 
bemiddeling in drugs. Hij ging er vandoor toen hij op de Sloterbeekstraat bij een auto met iemand stond te 
praten en de politie zag. Later bleek dat hij drugs wilde verkopen. Na een achtervolging werd hij op 
aanwijzing van een alerte getuige opgepakt op de Prinsessesingel. Hij werd geboeid overgebracht naar het 
bureau. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De woonplaats van de 26-jarige man is niet bekend. De 
politie blijft actief controleren om drugsdealers aan te pakken en overlast tegen te gaan. 

Twee drugskopers aangehouden 
(Mediaberichten Politie Limburg-Noord, donderdag 24 mei 2012 om 11:08 uur) 
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19968 
Twee Duitse drugskopers van 19 en 23 jaar zijn woensdagavond rond 22.30 uur aangehouden op de 
vluchtstrook van de A73 op verdenking van overtreding van de opiumwet. Bij controle bleken zij in totaal ruim 
56 gram hennep bij zich te hebben. De twee zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor 
nader verhoor. De drugs zijn in beslag genomen. 

Agenten in burger krijgen hennep aangeboden 
(Mediaberichten Politie Limburg-Noord, vrijdag 25 mei 2012 om 13:29 uur) 
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=19970 
Agenten in burger hebben woensdagmiddag een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats 
aangehouden die aan hen wiet wilde verkopen. Dat gebeurde rond kwart voor twee op de Sint 
Martinusstraat. Bij de fouillering kwamen enkele grammen wiet aan het licht. Hij werd direct in de kraag 
gegrepen en overgebracht naar het bureau. Daar gaf hij in eerste instantie een valse naam op. Later bleek 
dat hij nog een openstaande boete had waarvoor hij nog vier dagen moest zitten. Na het uitzitten van die 
straf wordt hij overgedragen aan de vreemdelingenpolitie, omdat de man als ongewenst vreemdeling staat 
gesignaleerd. 

Bezit softdrugs 
(Mediaberichten Politie Limburg-Noord, maandag 4 juni 2012 om 13:08 uur) 
http://www.politielimburgnoord.nl/viewMessage.php?id=20012  
Agenten controleerden zondagavond rond 22.00 uur twee personenauto's die geparkeerd stonden nabij het 
treinstation van Blerick. Uit een van de personenauto's kwam een sterke henneplucht. In totaal werd en iets 
meer dan 3 gram hennep aangetroffen en een halve joint. De softdrugs werd vrijwillig afgestaan en in beslag 
genomen. 
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Bijlage 2: Geraadpleegde literatuur en bronvermeldingen 
 

1. Hektor 2010 en 2012: evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo  
Bureau Intraval, in opdracht van de gemeenteraad van Venlo, d.d. april 2012 
 

2. Ruim 80% Venlonaren signaleert meer straatdealers sinds de wietpas! 
(Omroep Venlo, hoofdredacteur Ruud Stikkelbroeck, op basis van 1490 stemmen, peildatum vrijdag 8 juni 2012,) 
http://www.omroepvenlo.nl  
 

3. Coffeeshops Nijmegen profiteren van wietpas 
(L1, vrijdag 4 mei 2012) 
http://www.l1.nl/nieuws/179201-coffeeshops-nijmegen-profiteren-van-wietpas  
 

4. Kamervragen over drugstoerisme in Nijmegen 
(NOS RADIO, vrijdag 18 mei 2012 om 12:21 uur) 
http://nos.nl/audio/374324-kamervragen-over-drugstoerisme-in-nijmegen.html 
 

5. Ondernemers zien minder klanten door wietpas 
(L1, donderdag 10 mei 2012) 
http://www.l1.nl/nieuws/179821-ondernemers-zien-minder-klanten-door-wietpas 
 

6. Coffeeshopbezoekers naar illegale circuit 
(L1, donderdag 3 mei 2012) 
http://www.l1.nl/nieuws/179108-coffeeshopbezoekers-naar-illegale-circuit  
 

7. Advies over de privacyaspecten die verbonden zijn aan de invoering van de wietpas 
Brief van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) aan de Minister van Veiligheid & Justitie, d.d. 18 april 2012 
(kenmerk: z2012-00160). 
 

8. CBP: Nut van wietpas aantonen 
(L1, maandag 23 april 2012) 
http://www.l1.nl/nieuws/178010-cbp-nut-van-wietpas-aantonen 
 

9. Een op drie wietrokers gaat illegaliteit in 
(Omroep Venlo, donderdag 3 mei 2012 om 11:28 uur) 
http://www.omroepvenlo.nl/nieuws/14423  
 

10. Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor Coffeeshops (BI-AHOJG) 
 

11. Extra politie voor invoering wietpas 
(L1, woensdag 28 maart 2012) 
http://www.l1.nl/nieuws/175730-extra-politie-voor-invoering-wietpas  
 

12. Limburg Noord: 28 agenten erbij 
(Dagblad de Limburger, zondag 25 maart 2012) 
http://www.limburger.nl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110325/REGIONIEUWS01/110329698/1030 
 

13. Ruim 25.000 handtekeningen tegen invoering wietpas  
(PvdA Venlo, donderdag 1 maart 2012) 
http://www.pvdavenlo.nl/2012/03/01/ruim-25-000-handtekeningen-tegen-invoering-wietpas/  
 

14. Burgemeesters willen af van uittreksel wietpas 
(Binnenlands Bestuur, woensdag 16 me 2012) 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nieuws/burgemeesters-willen-af-van-uittreksel-
wietpas.6109546.lynkx 
 

http://www.omroepvenlo.nl/
http://www.l1.nl/nieuws/179201-coffeeshops-nijmegen-profiteren-van-wietpas
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http://www.l1.nl/nieuws/179821-ondernemers-zien-minder-klanten-door-wietpas
http://www.l1.nl/nieuws/179108-coffeeshopbezoekers-naar-illegale-circuit
http://www.l1.nl/nieuws/178010-cbp-nut-van-wietpas-aantonen
http://www.omroepvenlo.nl/nieuws/14423
http://www.l1.nl/nieuws/175730-extra-politie-voor-invoering-wietpas
http://www.limburger.nl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110325/REGIONIEUWS01/110329698/1030
http://www.pvdavenlo.nl/2012/03/01/ruim-25-000-handtekeningen-tegen-invoering-wietpas/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nieuws/burgemeesters-willen-af-van-uittreksel-wietpas.6109546.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nieuws/burgemeesters-willen-af-van-uittreksel-wietpas.6109546.lynkx
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15. Bruls: regels wietpas gaan te ver 
(L1, dinsdag 15 mei 2012) 
http://www.l1.nl/nieuws/180273-bruls-regels-wietpas-gaan-te-ver 
 

16. Geen uittreksel meer nodig in Limburgse coffeeshops 
(L1, dinsdag 28 mei 2012) 
http://www.l1.nl/nieuws/181316-geen-uittreksel-meer-nodig-limburgse-coffeeshops  
 

17. Burgemeesters Terneuzen, Eindhoven, Zwijndrecht willen experimenteren met regulering cannabis 
(Binnenlands Bestuur, Dossier ‘Coffeeshops’, vanaf januari 2007) 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/dossiers/dossier-coffeeshops.100978.lynkx  
 

18. Drugsrunners: vluchten kan niet meer 
(Binnenlands Bestuur, woensdag 16 mei 2012) 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nieuws/drugsrunners-kunnen-niet-meer-vluchten.5140372.lynkx 
 

19. Een goed drugsbeleid vraagt om maatwerk 
(PvdA, woensdag 28 maart 2012) 
http://nu.pvda.nl/berichten/2012/03/Een-goed-drugsbeleid-vraagt-om-maatwerk.html  
 

20. De ’Ndrangheta in Nederland: aard, criminele activiteiten en werkwijze op Nederlandse bodem  
Korps landelijke politiediensten (KLPD), Dienst Nationale Recherche, d.d. juni 2011. 
 

21. KLPD: ‘Ndrangheta volop actief in Nederland, maar voor Nederlandse politie ‘geen aandachtsgebied’ 
(ONJO, maandag 12 maart 2012) 
http://www.onjo.nl/Item.2569.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=56886   
 

22. Overheid onderschat macht ‘Ndrangheta in Nederland 
(ONJO, vrijdag 4 mei 2012) 
http://www.onjo.nl/Item.2569.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=63161  
 

23. PvdA wil speciale eenheid tegen maffiapraktijken in Nederland 
(PvdA, donderdag 16 februari 2012) 
http://nu.pvda.nl/berichten/2012/02/Speciale-eenheid-tegen-maffiapraktijken.html   
 

24. Vooroordelen ex-personeel coffeeshops 
(L1, maandag 14 mei 2012) 
http://www.l1.nl/nieuws/180082-vooroordelen-ex-personeel-coffeeshops  
 

25. Legalisering cannabis levert 850 miljoen euro op 
(Telegraaf, maandag 25 oktober 2010 om 09:14 uur) 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8020366/___Legalisering_bespaart_850_miljoen___.html  
 

26. Overlast door wietpas in Venlo valt mee 
(L1, vrijdag 4 mei 2012) 
http://www.l1.nl/nieuws/179197-overlast-door-wietpas-venlo-valt-mee  
 

27. Meldingen drugsoverlast Maastricht verviervoudigd 
(L1, donderdag 31 mei 2012) 
http://www.l1.nl/nieuws/181518-meldingen-drugsoverlast-maastricht-verviervoudigd  
 

28. Opstelten tevreden over wietpas 
(NU.nl, vrijdag 1 juni 2012 om 16:17 uur) 
http://www.nu.nl/politiek/2824955/opstelten-tevreden-wietpas.html  
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Bijlage 3: Mediaberichten na lancering PvdA-meldpunt 

 

PvdA Venlo klaagt over 'tsunami van drugsrunners'  
(NU.nl, maandag 7 mei om 12:03 uur) 
http://www.nu.nl/binnenland/2804337/pvda-venlo-klaagt-tsunami-van-drugsrunners.html  
http://www.nujij.nl/algemeen/pvda-venlo-klaagt-over-039-tsunami-van.16905148.lynkx  

PvdA Venlo begint meldpunt drugsoverlast 
(RTL Nieuws, maandag 7 mei om 12:13 uur) 
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/05_mei/07/binnenland/pvda_venlo_begint_meldpunt_drugsoverlast.xml  

PvdA Venlo wil meldpunt overlast wietpas 
(NOS RADIO, maandag 7 mei 2012 om 12:16 uur) 
http://nos.nl/audio/370547-pvda-venlo-wil-meldpunt-overlast-wietpas.html  

PvdA Venlo signaleert 'tsunami drugsrunners' 
(JOOP.nl, maandag 7 mei 2012 om 12:28 uur) 
http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/pvda_venlo_signaleert_tsunami_drugsrunners/  

PvdA Venlo start meldpunt drugsrunners 
(PowNed website, maandag 7 mei 2012 om 12:59 uur) 
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2012/05/pvda_venlo_start_meldpunt_drug.html 

PvdA Venlo: meldpunt overlast drugsrunners 
(Binnenlands Bestuur, maandag 7 mei) 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nieuws/pvda-venlo-meldpunt-overlast-
drugsrunners.5850605.lynkx  

PvdA Venlo: Wietpas leidt tot 'tsunami van drugsrunners' 
(TROUW, dinsdag 8 mei 2012 om 11:17 uur) 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3252264/2012/05/08/PvdA-Venlo-Wietpas-leidt-tot-tsunami-van-
drugsrunners.dhtml  

'Tsunami van drugsrunners' door wietpas 
(EenVandaag, dinsdag 8 mei) 
http://www.eenvandaag.nl/criminaliteit/40334/_tsunami_van_drugsrunners_door_wietpas  

JOVD komt met meldpunt overlast wietpas 
(Omroep Brabant, dinsdag 8 mei 2012 om 14:44 uur) 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/174009812/JOVD+komt+met+meldpunt+overlast+wietpas.aspx 

Wietverkoop in Nijmegen stijgt met een kwart 
(L1, dinsdag 8 mei) 
http://www.l1.nl/nieuws/179605-wietverkoop-nijmegen-stijgt-met-kwart  

Drugsmeldpunt PvdA in Maastricht 
(Dagblad de Limburger, donderdag 10 mei 2012 om 14:52 uur) 
http://www.limburger.nl/article/20120510/REGIONIEUWS06/120519982/1008  

PvdA komt met meer meldpunten drugsoverlast 
(Algemeen Dagblad / Volkskrant, donderdag 10 mei 2012 om 23:11 uur) 
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3253802/2012/05/10/PvdA-start-meerdere-meldpunten-drugsoverlast.dhtml  
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3253802/2012/05/10/PvdA-start-meerdere-meldpunten-
drugsoverlast.dhtml 
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