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Actie geslaagd: iedereen ingerekend
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Met een lijst van acht pan-
den en zes arrestaties wilde
de politie de Weerter jeugd-
bende aanpakken. In alle
vroegte zijn de jonge crimi-
nelen van hun bed gelicht.

D e dienst begint voor ne-
gentig politiemensen
op deze dinsdag om
5.30 uur op het politie-

bureau aan de Kasteelsingel in
Weert. Na een korte briefing ma-
ken de aanhoudingseenheden
zich gereed en nog geen uur later
staan de mensen klaar op zoge-
noemde afwachtlocaties. Ze staan
klaar in de buurt van de acht pan-
den die op deze dag doorzocht
gaan worden en waar mensen
moeten worden gearresteerd. Het
is precies 6.58 uur als de ‘instap’
op acht locaties tegelijk begint.
Netjes aanbellen is er op de mees-
te plekken niet bij om te voorko-
men dat de verdachten nog snel
bewijsmateriaal verwijderen. Met
een bonk (zware ijzeren ram)
zwaaien om 7.00 uur zeven deu-
ren open en worden vier verdach-
ten letterlijk van hun bed gelicht.
Op twee locaties blijkt de verdach-
te niet thuis, elders worden zoe-
kingen verricht.
Sinds november vorig jaar richt
het onderzoek van de politie, die
extra tijd heeft vrijgemaakt voor
de aanpak van ontspoorde jonge-
ren, zich op de handel in drugs
door jongens tussen de 18 en 21
jaar die deel uitmaken van een cri-
minele jeugdgroep. Om de drugs-
handel in kaart te brengen heeft
de politie sindsdien 19 kopers op-
gepakt die in totaal 10 gram cocaï-
ne, 3 gram heroïne en 0,5 gram xtc
op zak hadden. Daarmee heeft de
politie het bewijs verzameld tegen

de zes verdachte jongeren die giste-
ren zijn opgepakt. Nummer zeven
is maandag bij toeval al tegen de
lamp gelopen vanwege het overtre-
den van een gebiedsverbod. Van
het overgebleven zestal zitten er
vier snel in de arrestantenbus.
Driftig wordt op de Kasteelsingel
gezocht naar locaties waar de an-
dere twee verdachten zich op kun-
nen houden. Ondertussen wor-
den op twee adressen de leerplich-

tige kinderen naar school ge-
stuurd en de andere gezinsleden
vastgehouden tot speurhonden be-
schikbaar zijn om naar drugs en
geld te zoeken. Telkens moet eerst
de rechter-commissaris een pand
‘openen’ met de nodige papieren
voordat kan worden gezocht. Om
8.16 uur staat de teller op drie
(van de acht). Rond 8.40 uur
wordt op een van de adressen de
vader van een verdachte ‘op heter-

daad’ aangehouden vanwege de
aanwezigheid van een grote hoe-
veelheid hasj. Terwijl de eerste
drugsvondsten aan de coördinator
op het bureau worden gemeld, is
een verdachte in Eindhoven gelo-
kaliseerd. Een uur later, rond 11.25
uur, is ook de laatste verdachte in
Weert bij een ‘maat’ opgepakt.
Die probeert de politie eerst nog
op de mouw te spelden dat de ver-
dachte er alleen heeft geslapen en

al weg is. Maar hun stemmen wor-
den in de woning gehoord. Met
deze laatste arrestatie is de missie
geslaagd. Op het bureau druppe-
len de in beslag genomen drugs
en spullen binnen. Mobiele tele-
foons en pc’s, twee grote zakken
goedkoop versnijdingsmiddel om
door de dure coke te mengen en
sealtjes om de drugs voor gebrui-
kers in te verpakken. En een pak
geld, geschat op 1500 euro.

De politie nam onder meer versnijdingsmiddel (linksboven), ruim 1 kilo hasj (rechtsboven) en lege sealtjes (rechtsonder) in beslag.  foto’s MGL


