
   

„Het bijzondere hier is dat het gaat om relatief heel jonge mensen", zegt burgemees-
ter Luc Winants van Brunssum, waar de spil van de bende zich ophield. Reden waar-
om Winants bestuurlijk de leiding heeft over dit onderzoek, dat al ruim een jaar
loopt. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er in elk geval geen minderjari-
gen bij.

De aangehouden personen worden ervan verdacht zich onder meer bezig te hebben
gehouden met autodiefstallen, inbraken, ramkraken, heling en witwassen. De politie
verwacht nog meer aanhoudingen te verrichten. De misdrijven zijn voornamelijk in
2016 gepleegd in Limburg, België en Duitsland.

De verdachten kennen elkaar en zouden de misdrijven steeds in wisselende samen-
stelling hebben gepleegd. Zodoende worden ze tevens verdacht van lidmaatschap
van een criminele organisatie.

Er zijn gisteren huiszoekingen verricht in achttien panden in Heerlen, Hoensbroek,
Amstenrade, Brunssum, Schinveld en Landgraaf, de woonplaatsen van de verdach-
ten. De doorzoekingen waren vooral gericht op het vergaren van meer informatie en
bewijslast, maar er werden tevens enkele vuurwapens, twee kilo harddrugs, contant
geld, een gestolen auto en gestolen auto-onderdelen aangetroffen.

Eén van de ramkraken waar de nu aangehouden mensen van worden verdacht, is die
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tientallen misdrijven in Limburg en net over de grens.

ANNELIES HENDRIKX



op een juwelierszaak in Brunssum in oktober vorig jaar, waarbij de toegangsdeur met
een stormram werd vernield. Dankzij beveiligingsmaatregelen gingen de daders er
toen zonder buit vandoor.

De verdachten zouden ook ramkraken hebben gepleegd op een kleding- en schoe-
nenzaak in Meerssen en op een boekhandel in Landgraaf, aldus de politie.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben bij de actie ondersteuning gekregen
van speurhonden en hun begeleiders van de Landelijke Eenheid. Daarnaast hebben
militairen van het Advanced Search Team van Defensie met speciale apparatuur in-
specties verricht. Zij kunnen bijvoorbeeld verborgen ruimtes detecteren en andere
bijzondere zoekopdrachten uitvoeren.

De aanhoudingen van gisteren staan los van die van vorige week, toen zeven mensen
werden aangehouden op verdenking van autodiefstallen, inbraken in bedrijfspanden
en een gewapende overval op een pizzeria in Maastricht, zegt een politiewoordvoer-
der.


