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Bende uit hoofdstad op Kerstster
inbrekerspad in België voor armen
Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM/
MECHELEN, woensdag
Een gezamenlijke actie van
de Amsterdamse en Mechelse
politie heeft geleid tot het oprollen van een inbrekersbende
die het vooral had voorzien op
woningen en bedrijven in en
rond deze Belgische stad.
In totaal werden zeven Amsterdammers gearresteerd die
verdacht worden van minstens 35 woninginbraken.
Hierbij werden vooral geld, juwelen en waardevolle goederen gestolen. De politie denkt
dat de bende zeker uit tien personen bestaat. Opvallend is dat
er minstens vier vrouwen bij
betrokken zijn.
Het stijgend aantal inbraken

Zeker vier
verdachten
zijn vrouw
in Mechelen was voor de politie aanleiding de zaak grootscheeps aan te pakken. Zo
maakte het opsporingsteam
onder meer gebruik van camera’s met nummerplaatherkenning en kon in enkele maanden tijd de bende in kaart worden gebracht. Nadat de politie
van Hoogstraten enkele verdachten op heterdaad had betrapt, verlegde zij hun ’werkterrein’ naar Nederland.
De grote doorbraak kwam

toen op 2 augustus bij een woninginbraak in het Belgische
Puurs een Volvo met Nederlands kenteken werd gesignaleerd. Onderzoek leerde dat
deze auto ook op verschillende
plekken in de provincie Antwerpen was gezien tijdens andere inbraken.
„Er konden vervolgens nog
andere voertuigen met Nederlandse kentekens aan dezelfde
groepering worden gelinkt.
Uiteindelijk leidde dit naar
een bende uit Amsterdam die
speciaal naar België kwam om
inbraken te plegen. Door een
goede samenwerking met de
Amsterdamse politie konden
we de bende goed in beeld
brengen”, aldus een woordvoerder.

’Toekomst’
Noord onder
vuur en
bejubeld

• De bekende
televisietuinman Lodewijk
Hoekstra
(rechts) stopte
als extraatje
een kerstster in
het voedselpakket. Hij
werd geassisteerd door
vrijwilligers
van de Amsterdam voedselbank.
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Amstelveen slaat alarm over werkachterstanden bij justitie

Kind kan deze zomer
ongemoeid spijbelen
door Ruben Koops
AMSTERDAM, woensdag
Tientallen gezinnen die de kinderen laten spijbelen, kunnen hier komende zomer weer ongestraft mee doorgaan. Vanwege werkachterstanden bij het Openbaar Ministerie (OM) dreigen
voor het derde jaar op rij zwakke kinderen tussen wal en schip te komen.

door Theo Kuijpers
AMSTERDAM, woensdag
Televisietuinman Lodewijk Hoekstra zet normaal gesproken
tuinen vol met honderden plantjes, maar gisteren vulde de bekende Nederlander bij de voedselbank in Amsterdam zo’n 1700
kratjes met eten. En als extraatje deed hij er een kerstster bij om
de mensen die afhankelijk van de voedselbank zijn een hart onder de riem te steken.
Het blijkt dat steeds meer het eerst dat ik bij de voedselAmsterdammers een beroep bank kom en ik ben echt onder
op de voedselbank moeten de indruk van het werk dat dedoen terwijl het binnenhalen ze vrijwilligers doen. Omdat
van producten alsmaar moei- deze pakketten op 12 december de ’Dag van de Kerstster’
zamer verloopt.
„Eerlijk gezegd sta je daar worden uitgegeven, leek het
niet bij stil en als je in de super- de voedselbank een leuk idee
markt bent, gooi je de winkel- om er ook een kerstster bij te
wagen gewoon vol en rekent doen. Deze dag is in Amerika
af”, aldus Lodewijk Hoekstra. al sinds de 19e eeuw een beDe tv-tuinman vervolgt: grip, want er worden dan
„Je realiseert je niet dat er zo- kerststerren aan mensen caveel mensen zijn die dat dus deau gedaan om ze een hart
niet kunnen doen. Het is voor onder de riem te steken.”
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door Nienke Oort
AMSTERDAM, woensdag
De Toekomstvisie 2030 voor
stadsdeel Noord begint na anderhalf jaar vorm te krijgen.
Het initiatief van de deelraad
om een toekomstplan voor het
noordelijkste stukje Amsterdam achter te laten voor als de
stadsdelen zijn opgeheven, is
opgesteld door overheid, bewoners en ondernemers.
Vanavond worden de drie
vastgestelde pijlers besproken
in de deelraad. Op wat kleine
op- en aanmerkingen na, vooral vanuit Landelijk Noord
(Zunder-, Ransdorp en Durgerdam), verwacht stadsdeelvoorzitter Rob Post nauwelijks weerstand op de visie.
De eerste pijler is dat Noord
zich verder moet ontwikkelen
om een dynamisch onderdeel
van Amsterdam te worden.
Vooral de noordelijke IJ-oever
wordt daarbij ingezet als belangrijk ’wapen’. De tweede is
dat er gewaakt moet worden
om de karakteristieke kwaliteiten van Noord te behouden,
want het stadsdeel mag zeker
niet zijn eigen identiteit kwijtraken. Tot slot wil Noord een
deel van Amsterdam zijn
waarvoor burgers, ondernemers en overheid samen tekenen, met veel ruimte voor eigen initiatief.
De oppositie blijft de hele visie weggegooid geld vinden.
„Ik kan je nu al voorspellen
wat er met dit document, deze
zogenaamde nalatenschap van
de stadsdeelraad Noord gaat
gebeuren. Hetzelfde als met de
vorige Toekomstvisie uit 2001;
hij verdwijnt diep in een lade
zodat na een poosje niemand
meer weet waar dat ding nu gebleven is. En dat kost zoveel
geld dat alle zes wegbezuinigde
verenigingsgebouwen gewoon
nog open hadden kunnen blijven”, Herman Rammers van
Leefbaar Noord.

Tramhaltes
opgedoekt

• Lachen bij de pan, de scholieren
deden vreselijk hun best met hun
kookkunsten. De bewoners
(inzet) lieten zich de kerstmaaltijd goed smaken.
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Cavia’s na
drie weken
gevangen

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM, woensdag
Het doek is gevallen voor de
fel betwiste tramhaltes aan de
Willemsparkweg in Zuid. Het
GVB krijgt toestemming om
de haltes Jacob Obrechtstraat
en Emmastraat in de loop van
2014 op te heffen.
Daartoe heeft het stadsbestuur gisteren besloten op
voorspraak van verkeerswethouder Eric Wiebes. De buurt
liep te hoop tegen het opheffen
van de twee haltes. Door het
schrappen zou zowel de tram
als het autoverkeer de chique
Willemsparkweg als racebaan
gaan gebruiken, vreesden zij.
Maar Wiebes tast in de buidel
om vluchtheuvels op de plekken van de verdwenen haltes
te realiseren. Ook worden
aparte fietspaden aangelegd.
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De AEG weken

uw keuken, onze zaak

benedenwoningen is
al jaren vochtig”, aldus advocaat Ginio
Beij.
Ruim twee jaar
lang werd er gezocht
naar de oorzaak en
probeerde de projectontwikkelaar de
problemen op te lossen. De muren werden geïnjecteerd, er
kwamen speciale korrels in de kruipruimte, maar het vocht bleef. Begin
vorig jaar werd de situatie zo ernstig,
dat er zelfs sporen van een schadelijke
zwam werden gevonden waardoor de
balklaag aangetast kon worden met alle risico’s op ineenstorting van dien.
„Er was en is niet genoeg ventilatie in
de kruipruimte die bovendien nog vol
ligt met bouwafval”, aldus de raads-

man. Tot overmaat
van ramp bleek een
standleiding
niet
goed aangesloten.
De projectontwikkelaar beloofde beterschap en injecteerde de muren nog
maar eens. Maar de
vochtproblemen bleven bestaan. De bewoners zijn het zo zat
dat ze vandaag bij de rechter eisen dat
Perca Vastgoed een door hen ingeschakelde aannemer betaalt om het
probleem voor eens en altijd op te lossen, op straffe van een dwangsom.
„De maat is bereikt. Het is hier en niet
verder”, aldus Beij.
De directeur van Perca Vastgoed is
zich van geen kwaad bewust. „Volgens
mij zijn de vochtproblemen opgelost

’Er zijn zelfs
sporen van een
schadelijke
zwam
gevonden’

en moeten we alleen wat herstelwerkzaamheden verrichten. Het enige
waar we nog op moesten wachten was
of het een verzekeringskwestie was of
niet en dat duurde helaas maanden.
Maar op de dag dat ik de afwijzing binnenkreeg, stonden we voor de zoveelste keer in de startblokken. Maar toen
hadden de bewoners de gang naar de
rechter al gemaakt. Wij willen en gaan
aan de slag, maar niet op hun manier,
met een heel dure aannemer terwijl
het ook een stuk goedkoper kan.”
Volgens advocaat Ginio Beij kwam
Perca Vastgoed pas in beweging nadat
er een procedure was opgestart. „Of
het wel of niet door hun verzekering
zou worden betaald, is niet van belang.
Mijn cliënten zitten al twee jaar met
ernstige vochtproblemen. Zij willen
gewoon dat het nu wordt opgelost”, aldus de advocaat.

