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Jacht op
inbrekers
geopend
Extra politie om dieven te pakken
Door Theo Sniekers

K ERKRADE /M AASTRICHT 䡵 De politie Limburg-Zuid gaat in
2008 extra energie en capaciteit steken in het terugdringen van woninginbraken. Dat kondigt Rolf Dautzenberg, chef van het
politiedistrict Kerkrade
aan.
Een woninginbraak is een zeer
ingrijpend iets voor een burger,
zegt de politieman. Het betreft
een fenomeen waar Zuid-Limburg door de open grenzen veel
last van heeft. Mensen uit OostEuropa – Albanezen, Joegoslaven, Roemenen en Polen – zouden daarvan profiteren door in
Zuid-Limburg – maar ook in
Duitsland en België – hun slag
te slaan.
„Ondanks verhevigde inspanningen krijgen we er niet echt
een vinger achter”, zegt Dautzenberg. Op sommige momenten in 2007 was er wel een daling van het aantal inbraken te
zien, maar over het jaar als geheel niet. Er werd in 2007 in
Zuid-Limburg 3.429 keer ingebroken. Als daar diefstallen uit
garages en dergelijke nog bij op
worden geteld, ligt dat aantal
nog dik vierhonderd hoger. Dat
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‘Op eerste werkdag na die overval gebeurt het hem wéér’
Door Erwin Schmidt

G ELEEN 䡵 „De angst zit er goed
in. Hij denkt er nu over te stoppen met de winkel. Mijn zoon
is er twee keer mee weggekomen, maar drie keer is misschien scheepsrecht.” De eigenaren van Trendstore casualwear aan de Markt in Geleen
overwegen hun kledingzaak te
sluiten na een tweede gewelddadige overval, dinsdagavond,
binnen vijftien dagen.
„Hij is nog maar amper in
staat te vertellen wat er is gebeurd”, zegt de vader van het

negentienjarige slachtoffer,
die elders in Limburg een zelfde kledingzaak runt.
Na sluitingstijd dinsdag verliet
de negentienjarige via de achteruitgang de winkel om af te
sluiten. „Hij stond meteen oog
in oog met de overvaller, die
een mes en een pistool bij zich
had”, verhaalt de vader. Onder
bedreiging van de wapens gaf
de negentienjarige de dagopbrengst van de winkel af. Maar
daarmee was de kous niet af.
„Toen de overvaller het geld al
had speelde hij met het mes
voor het gezicht van mijn

zoon. Zo van: het is afgelopen
met je”, vertelt de vader. „Toen
haalde hij uit.” Het slachtoffer
hield er een oppervlakkige
snee van vijftien centimeter in
zijn gezicht aan over. „Van zijn
haargrens tot aan zijn lip.”
Ook zou de overvaller het
slachtoffer nog met de kolf van
het pistool hebben geslagen.
„De overvaller was een grote
man, een stuk groter dan mijn
zoon. Hij had een bomberjack
aan die hoog was dicht geritst
en hij had een muts op. Het is
goed dat mijn zoon niet heeft
gereageerd. Wie weet wat er

dan nog had kunnen gebeuren.”
De overval dinsdag vond nota
bene plaats op de eerste volledige werkdag van het slachtoffer sinds de vorige overval op
maandag 14 januari. „Het was
voor het eerst dat hij weer zelfstandig de winkel afsloot”,
zegt de vader. „En dan gebeurt
het hem wéér.”
Het slachtoffer heeft het sterke
vermoeden dat de twee overvallen door dezelfde dader zijn
gepleegd, zegt zijn vader. De
eerste keer heeft de negentienjarige de dader amper kunnen

zien, zo meldde destijds de politie.Toen gebeurde het bij het
openen van de winkel. Dat was
op klaarlichte dag rond kwart
voor één in hetzelfde gangetje
achter de zaak. „Mijn zoon
hoorde iets, draaide zich om
en kreeg direct een vuistslag in
zijn gezicht. Hij is toen tien
minuten tot een kwartier buiten westen geweest en hield er
een zware hersenschudding
aan over.”
De politie onderzoekt of er inderdaad een verband bestaat
tussen de twee overvallen.

cijfer moet omlaag, zo is met
het openbaar ministerie afgesproken. Daarvoor is informatie nodig. Een speciaal team, dat
gegevens verzamelt en analyseert, is daar al zo’n anderhalf
jaar mee bezig.
Extra informatie moet nu onder
meer uit verkeerscontroles op
specifieke plaatsen komen.
„Bijvoorbeeld op de uitvalswegen bij de dorpen in het Mergelland als daar veel inbraken hebben plaatsgevonden”, zegt
Dautzenberg. „Dan krijg je wellicht ook een beeld van mensen
die op pad zijn om in te breken.
Als je ‘bekenden’ van de politie
tot drie keer toe signaleert op
een plek waar net drie keer is ingebroken, levert dat ook verdachten op.”
In de ‘donkere’ maanden wordt
traditioneel het meeste ingebroken, vooral in de eerste drie
van het jaar. Daarom is sinds januari een tweede team aan de
slag dat zich de eerste maanden
specifiek met inbraken bezighoudt. Intensieve samenwerking met de Duitse en Belgische
politie moet ook extra info opleveren. „De politie in het district Kerkrade gaat minimaal
één keer per week samen met
die uit Aken op patrouille.”

E IJSDEN 䡵 Het Hieringbietekonzèr in Maastricht gaat niet
door, onder meer vanwege te
weinig animo. Zou dat misschien aan het ‘Aswoensdagconcert’ in Eijsden liggen? Volgens de organisatie kwamen
op de eerste editie namelijk
opvallend veel ‘Sjengen’ af. De
verwachting is dat dit 6 februari weer zal gebeuren. En je
kunt natuurlijk maar op één
plaats tegelijk zijn.
Het Cultureel Centrum in Eijsden is voor de tweede keer dé
plek om de carnavalsdagen
achter je te laten. Eigenlijk is
het de derde keer, maar vorig
jaar sloeg op carnavaldinsdag
het noodlot toe. Een dodelijk
ongeluk in Moelingen deed CV
de Druugsjliepers besluiten alle activiteiten te stoppen.
Bart van Laar, secretaris van de
Druugsjliepers, en Jan Janssen,
initiatiefnemer voor het Hieringbietekonzèr, kenden het
slachtoffer goed. Toch twijfelden ze geen moment over organisatie van een nieuw concert. Eigenlijk logisch, doe je
er iemand een plezier mee om
helemaal niets te ondernemen?
Onder toeziend oog van prins
Thijs 1 is in het Cultureel Centrum van alles te doen op gebied van muziek en amusement. „Qua muziek is van alles
te horen: polka’s, walsen, carnavalsmelodieën”, zegt Janssen. „Het moet vooral een intieme sfeer zijn.”
Het komende concert lijkt op
voorhand bijzonder te worden.
Muziekensemble DaCapo 2000
treedt op, net als het salonor-

kest Wiener Soirée. Wiener
Soirée is opgericht in 1997. Het
idee voor het vormen van het
salonorkest kwam op bij dirigent Enrico Delamboye en de
in het Philharmonisch Orkest
van Luik werkzaam zijnde cellist Ger Chappin.
Het orkest trad onder meer op
tijdens het AZM-gala in de Bonbonnière te Maastricht, voor
War Child in het Willem II-stadion Tilburg en was betrokken
bij een concert met Hubert Delamboye en Gail Gillmore in
het Theater aan het Vrijthof te
Maastricht.
Muziekensemble Da Capo
2000 is een ‘vrij’ muziekgezelschap, samengesteld uit oudmuzikanten van harmonieën
en fanfares, maar ook uit muzikanten die zonder concoursverplichting muziek willen
maken.

Van onze verslaggever

M AASTRICHT 䡵 Het Citaverde College start begin augustus in
Maastricht een nieuwe praktijkgerichte opleiding op het
hoogste mbo-niveau. De school
gaat daar ruim tachtig leerlingen specifiek opleiden voor beroepen die passen bij ‘de cultuur van de stad.’
Volgens Citaverde is bij bedrijven in de stad een toenemende
behoefte aan leerlingen met gevoel voor ondernemerschap en
passie voor het werk. Daarom

Met de klok mee vanaf linksboven: een tbs-cel, de ‘huiskamer’, de luchtplaats en de centrale torenflat. foto’s Harry Heuts

Geen Alcatraz, maar ook geen hotel
Binnenkomen is
doorgaans gemakkelijker dan
ontsnappen. Maar Overmaze,
de gevangenis die tot tbs-kliniek annex penitentiair psychiatrisch ziekenhuis wordt
omgevormd, kom je echt niet
zo maar in. Een ingescheurd rijbewijs? Ongeldig, meneer.
Schoen met metalen gesp? Uittrekken, mevrouw. Ook de burgermeester ontkomt niet aan
de veiligheidscontrole.

Hieringbietekonzèr, woensdag 6 februari in Cultureel Centrum Eijsden.
Aanvang 20.11 uur, entree 5 euro.

KERKRADE

Citaverde zegt dat het bedrijfsleven positief heeft gereageerd
op het nieuwe mbo-plan.

Omwonenden mochten deze week een kijkje nemen in de tot
tbs-kliniek omgevormde gevangenis Overmaze in Maastricht.

Door Siebrand Vos

M aastricht

Gerd Leers vergezelt vanavond
een groep omwonenden bij een
rondleiding. Doel: mensen in
de wijk Limmel geruststellen
en informeren. Limmel was immers niet blij met de komst van
tbs’ers en gevangenen met een
psychiatrisch ziektebeeld. De
wijk had al genoeg te stellen
met de algehele achteruitgang.
En dan nog: was dat niet gevaarlijk, zo’n tbs-kliniek in je achtertuin? Er hoeft zich immers
maar één incident voor te

gaat het college creatief ondernemerschap beter ontwikkelen.
Projecten in de stad als de ondertunneling van de A2 en de
designstad Maastricht moeten
hierbij als praktische leerstof
dienen. Het college denkt hiermee studenten een optimale
voorbereiding te geven voor de
eerste stappen op de arbeidsmarkt in de stad.

Redactie regio Heuvelland
Wilhelminalaan 24
6301 GJ Valkenburg a/d Geul
Tel: 043-6010838 / fax: 043-6080416
E-mail: redactievalkenburg@mgl.nl

VANDAAG
GULPEN
Gilde Blauw Sjuut • De
Blauw Sjuut komt om 15.30 uur
aan bij de Timpaan. Om 17.00
uur wordt de bemanning van
het narrenschip ontvangen bij
de Brand Bierbrouwerij in Wijlre. Om 19.00 uur wordt vertrokken naar Maastricht.

GRONSVELD
Wandelen • Er kan een
wandeling van 12 km gemaakt
worden met wandelgids Norbert Mausen. Het vertrek is om
12.00 uur bij de parochiekerk
van Gronsveld. Deelname kost 1
euro. Meer info 043 4504673.

Qua muziek zit het dus wel
goed in het Cultureel Centrum, qua drank ook. De consumptieprijs is namelijk 1,11
euro. Na berichten over het
verhogen van de bierprijs, kun
je je afvragen of dat wel haalbaar is. Wordt te veel gedronken, dan is volgend jaar misschien geen Hieringbietekonzèr. Failliet door het bier…
Janssen en Van Laar zien het
met vertrouwen tegemoet.
„Het concert moet een traditie
worden in Eijsden, en van die
bierprijs blijven we af. Die
mag voor de komende jaren
geen probleem zijn.”

Opleiding gericht op
‘stadse cultuur’

AGENDA
Redactie regio Maastricht
Brusselsestraat 109
6211 PD Maastricht
Tel: 043-3521388 / fax: 043-3540413
E-mail: redactiemaastricht@mgl.nl

HEERLEN
Alcohol • In de filmzaal van
Mondriaan, J.F. Kennedylaan
301, begint om 19.30 uur een
themabijeenkomst ‘Als je een
alcoholist lief hebt!’, bedoeld
voor familieleden, partners of
andere naasten van mensen
met een alcoholprobleem. Info:
045-5736303.
Leesinstuif • In het kader
van de landelijke gedichtendag
lezen regionaal bekende Parkstedelingen gedichten voor in
het DSM-café van het Parkstad
Theater. Van 12.00 tot 14.00 uur.
Aansluitend aan de instuif kan
om 14.00 uur worden deelgenomen aan de Manuel Kneepkens
Route, een busrit langs voor de
dichter belangrijke plekken;
daar leest Kneepkens dan ook
voor uit eigen werk.

In ‘Eésjde’ bijten ze
komende woensdag
wél in haring
Door Stefan Gillissen

REGIO

doen…
Na ontvangst in de hal loopt het
gezelschap meteen door naar
wat vroeger de luchtplaats van
Overmaze moet zijn geweest.
Niet één omheining scheidt de
aanwezigen buiten van Limmel, maar twee, legt een geüniformeerde gids uit. „Nieuwe inzichten. De perimeters bestaan
minimaal uit twee ringen. Het
buitenste detectiehekwerk is
zeven meter hoog. Dat is dus
géén schrikdraad.”
Vanaf de luchtplaats werpt het
gezelschap een blik op de acht
lagen hoge centrale torenflat.
De bovenste zes lagen van de
flat moeten nog worden ingericht voor 72 gevangen met een
psychiatrisch
ziektebeeld
(ppz’ers). Deze worden voorbereid op - en eventueel begeleid
bij - terugkeer in de maatschappij. Zo’n ppz’er kan een oud-

tbs’er zijn, maar dat hoeft niet,
aldus een staflid. De onderste
twee verdiepingen van de flat
zijn onlangs geschikt gemaakt
voor het opsluiten van 24
tbs’ers. Na verdere bouwwerkzaamheden zullen in totaal 68
tbs’ers op het terrein van Overmaze verblijven.
De tbs-afdelingen hebben Egyptische namen. In de Aswan,
waar jarenlang de vrouwenvleugel van de gevangenis was
gehuisvest, mogen de Limmelnaren een kijkje nemen in de
gemeenschapsruimte-annexwoonkeuken. Gangen en interieur doen denken aan dat van
een pas opgeknapte jeugdherberg: eenvoudig meubilair, frisse kleuren en vers geurend marmoleum op de vloeren. De patiënten koken er zelf hun potje.
Overdag werken ze en zitten ze

REGIOKORT
Renovatie Rodahal
dit jaar van start
De grootscheepse en miljoenen
euro’s kostende renovatie van de
Rodahal in Kerkrade gaat in juli
dit jaar van start. De verbouwing
zal op 31 mei 2009 gereed zijn,
ruim één maand voor aanvang
van het Wereld Muziek Concours
wanneer in de evenementenhal
wekenlang concerten gegeven
worden.
Kerkrade wacht niet op de beslissing van de provincie Limburg
die pas in de lente een oordeel
geeft over een subsidieaanvraag
van 2,4 miljoen euro voor de Rodahal.
Essentieel onderdeel van de verbouwing is het verleggen van de
ingang van de Rodahal van de
Bachstraat naar de Van Beethovenstraat.
Daardoor ontstaat een veel logischer loop vanuit het centrum

naar de uit 1966 daterende Rodahal.

hij naar buiten keek, zag hij een
vluchtende persoon.

LANDGRAAF

BRUNSSUM

Inbreker betrapt
door bewoner

Inbreker vecht
met kastelein

De bewoner van een huis aan de
Hofweide in Landgraaf heeft gistermorgen vroeg een inbreker betrapt in zijn eigen huis. De dader
kon ontkomen.
De bewoner werd rond half zes ’s
ochtends wakker van lawaai in de
woning.
Toen hij de deur van zijn slaapkamer opende, voelde hij een
koude luchtstroom, kennelijk veroorzaakt door een openstaande
deur of raam.
Direct daarop hoorde hij iemand
in gebrekkig Nederlands roepen
dat hij boven moest blijven, anders zou er worden geschoten.
Daarop verschanste de bewoner
zich en belde hij de politie. Toen

De kastelein van een horecazaak
aan de Dorpstraat in Brunssum is
dinsdag gewond geraakt toen hij
een inbreker in zijn woning boven de zaak tegenkwam. Het
slachtoffer liep een bloedende
hoofdwond op.
De kastelein was met nog drie
gasten in de zaak toen hij boven
lawaai hoorde. De man nam
poolshoogte en keerde vervolgens terug met een hevig bloedende hoofdwond. De drie gasten gingen meteen op zoek naar
de gevluchte dader. Daarbij zagen zij in de buurt van de zaak
een man lopen met een koevoet
in zijn handen. De verdachte
werd aangehouden.

in therapie. Even naar buiten
bellen is er voor deze groep niet
bij, leren de omwonenden desgevraagd. „Alle contacten met
de buitenwereld worden gescreend. In een tbs-kliniek is
veel meer controle dan in het
reguliere gevangeniswezen”,
zegt locatiedirecteur Tom Minkenberg.
Als de groep aansluitend een
kijkje neemt in de cellen van afdeling Gizeh wordt duidelijk
dat dit zelfs geen jeugdherberg
is. Goed, je hebt een klein tv’tje
en een eigen douchecabine,
maar verder doen de cellen qua
vorm en inrichting vooral denken aan krap bemeten compartimenten op een schip. Een paar
weken in zo’n hok zou in de beleving van de bezoekers nog
wel gaan. Maar tien jaar of langer? Niet aan denken. Vragen
aan een bewoner is er vanavond

niet bij. „’t Is geen Alcatraz,
maar ook geen hotel”, concludeert een buurtbewoner even
later op gang dus maar zelf.
De rondleiding wordt besloten
met een rondetafelgesprek tussen omwonenden, directie en
gemeente. Pers mag daarbij
niet aanwezig zijn. Mat Brüll
van buurtraad Limmel had op
de binnenplaats al geconcludeerd dat ontsnappen niet eenvoudig is voor tbs’ers. „Waar wij
als buurtbewoners bang voor
zijn, is de gang van zaken bij al
dan niet begeleid proefverlof.
Lopen ze dan gewoon naar buiten? Meldden ze zich zelfstandig bij de deur? Iedere Nederlander weet dat juist tijdens
proefverlof gevaarlijke situaties ontstaan. Dát is onze zorg.”
Op 16 februari organiseert de gemeente Maastricht een excursie naar
de Rooyse Wissel in Oostrum (bij
Venray) die openstaat voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden.

Beek: einde overlast
vrachtwagens
Door Emil Visser

B EEK /K ELMOND 䡵 De overlast van
vrachtwagens in de kern Beek
behoort volgens wethouder Jan
Bijen (Progressief Beek, Verkeer) eind dit jaar grotendeels
tot het verleden. De gemeente
wil de Europalaan bij het vliegveld doortrekken naar de Valkenburgerweg.
Met deze extra doorgang moeten vrachtwagens niet meer
hun weg door het Beekse centrum kiezen, maar koers zetten
langs het vliegveld, om daar de
A2 op te rijden. Een zogeheten
‘selectieve poort’ moet ervoor
zorgen dat vrachtwagens van
betonfabriek Gelissen uit Kelmond
en
transportbedrijf
Claessens bij Oensel gebruik
kunnen maken van deze doorgetrokken weg.
Op dit moment rijdt het vracht-

verkeer van deze bedrijven via
de Adsteeg en de Brugstraat
naar de Raadhuisstraat. Daar
slaan ze af, de Maastrichterlaan
op, om zo de A2 op te rijden.
Met behulp van een op afstand
bedienbaar systeem openen
vrachtwagenchauffeurs
de
doorgang naar de Europalaan.
Deze methode wordt elders ook
al voor bussen toegepast.
Wethouder Jan Bijen is ervan
overtuigd dat met deze relatief
kleine ingreep minder vrachtwagens door Beek zullen rijden.
„Eén van de grootste irritaties
langs de Maastrichterlaan en de
Prins Mauritslaan is het toenemende vrachtverkeer. Als wij de
Europalaan bereikbaar maken
voor Claessens en Gelissen
scheelt dat behoorlijk. Natuurlijk moeten dan wel afspraken
worden gemaakt met deze bedrijven.”

MAASTRICHT
Wandelen • Wandelgroep
55+ gaat naar Amby. Vertrek
vanaf station Maastricht met
buslijn 5 om 13.25 uur naar Amby-Lindeplein. Info: Jo van Os,
tel. 043-3101769.
Carnaval • Vastelaovendszitting in Klevarie aan Polvertorenstraat. Om 18.11 uur.
Toneel • Voorstelling Kleine
Teun in theater Derlon, Plein
1992 om 20.30 uur. Toegang 15
euro.
Jazz • In café ’t Knijpke, Sint
Bernardstraat, 22.00 uur
VA A L S
Gilde Blauw Sjuut • De
Blauw Sjuut komt om 13.00 uur
aan bij de grens in Vaals waar
om 13.30 uur een ontvangst op
het Von Clermontplein is. Om
14.45 vertrekt het narrenschip
naar Gulpen.
VA L K E N B U R G
Time Out • De zelfhulpgroep ‘Aan den lijve ervaren’
van de stichting Time Out, voor
vrouwen met geweldservaring,
houdt om 14.00 uur een introductiebijeenkomst aan de Prinses Christinalaan 14. Zie ook
www.stichting-time-out.nl
Auwd Wief ophange
• In de Grotestraat wordt om
15.11 uur het auwd wief opgehange.
Auw Wieverbal • Vanaf
19.00 uur in het centrum. Liveoptredens op Theodoor Dorrenplein.

VRIJDAG
MAASTRICHT
Balkarnaval • Twee bands
en twee dj’s brengen Balkanmuziek. Landbouwbelang aan
Biesenwal vanaf 21.00 uur. Gratis.
Woodstockfeest • In Take Five aan de Bredestraat. Verkleed komen als hippie. Met
dj’s Om 21.00 uur.
Wave Night • Alternatieve
club Backstage, Tongerseweg
vanaf 21.30 uur. Toegang 3,50
euro.
VA L K E N B U R G
Gilde Blauw Sjuut • De
bemanning van de Blauw Sjuut
wordt om 8.45 ontvangen op
het gemeentehuis. Na het ontbijt koerst het narrenschip om
10.15 richting Onderbanken.
WITTEM
Pelgrimage • Op het jaarfeest van ‘Sint Briej’ maakt de
Stichting Pelgrimswegen &
voetpaden een pelgrimswandeling van 11,5 km van de St. Gerarduskapel in Wittem naar de
Sint Brigidakerk in Noorbeek.
De pelgrims vertrekken om
06.15 uur. Aansluiten kan om
08.00 uur in de Fransiscuskerk
in Reijmerstok. Meer info
www.spvlimburg.nl.

