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ACTIEDAG Grote politieactie levert behalve negen aanhoudingen ook vondst drugs op

door Pieternel Kellenaers

De jongeren worden verdacht van
handel in drugs (zowel cocaïne als
hasj) die ook bij huiszoekingen
aangetroffen zijn. Vrijdag worden
ze voorgeleid aan de rechter-com-

WEERT – Tijdens een groot-
scheepse actie heeft de politie
maandag en gisteren acht jon-
gens en een 47-jarige vader aan-
gehouden. Zes jongeren maken
deel uit van de criminele jeugd-
bende (18 tot 21 jaar) in Weert.

missaris.
Tijdens de actiedag, waarbij in

totaal negentig politiemensen zijn
ingezet, zijn op acht plaatsen in
verschillende delen van Weert
huiszoekingen verricht. In een
van de woningen is een 28-jarige
man aangehouden die nog boetes
had openstaan, waaronder meer
dan 1000 euro bij de belasting-
dienst. Deze man is overgebracht
naar het bureau waar hij de boe-
tes betaalde en weer in vrijheid is
gesteld. Zijn auto (Audi A6) is in
beslag genomen. De arrestatie van

deze verdachte was niet voorzien
omdat hij bij de politie niet in
beeld was als lid van de criminele
jeugdgroep. Bij de verschillende
zoekingen is een ruime hoeveel-
heid hasj van zeker een kilo, enke-
le tientallen sealtjes met cocaïne,
telefoons, computers en een nog
onbekend geldbedrag aangetrof-
fen.

Vier jongeren werden gister-
morgen in hun woning in Weert
aangehouden. Een vijfde verdach-
te is later in de ochtend in Eindho-
ven opgepakt en de zesde verdach-

te was niet thuis maar is later in
een andere woning in Weert aan-
gehouden. De zevende verdachte
is maandagavond min of meer bij
toeval in het centrum van Weert
aangehouden. Deze 20-jarige
Weertenaar is vorige week dins-
dag al eens opgepakt in een garage-
box aan de Leo Driessenstraat, sa-
men met een 23-jarige man uit
Maarheeze die na verhoor is vrijge-
laten. In de garagebox trof de poli-
tie na een melding over een sterke
hennepgeur 15 gram cocaïne aan
en later in de woning van de

Weertenaar nog eens ruim 7
gram. De Weertenaar kwam vrij-
dag op vrije voeten en is maandag-
avond opnieuw opgepakt omdat
hij het gebiedsgebod voor het cen-
trum van Weert had overtreden.
Omdat de politie hem gisteren
toch tijdens de actiedag had wil-
len arresteren, hebben ze hem
vastgehouden.

Het bestaan van een Weerter
jeugdbende kwam in september
2010 aan het licht. Sindsdien zijn
al tientallen zaken bij justitie aan-
gedragen.


