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Vijftig jeugdbendes actief in Den Haag
Bron: Trouw, 05/11/11 – Perdiep Ramesar

Den Haag kent vijftig problematische jeugdgroepen. Daarvan zijn 9 bendes crimineel, 27
overlastgevend en 14 hinderlijk. Meer dan de helft van de criminele groepen zit in de Schilderswijk en
Transvaalkwartier. In totaal zijn er in die twee 'krachtwijken' achttien problematische groepen.
In Schilderswijk-West en Transvaal 'heersen' alleen al vijf criminele jeugdbendes. Vijf groepen staan
daar bekend als overlastgevend en vier als hinderlijk.
Dat blijkt uit cijfers van de politie Haaglanden uit 2010. De leden van criminele bendes plegen
misdrijven. De overlastgevende jongeren houden zich bezig met vernieling, vandalisme en
buurtoverlast. De hinderlijke groepen kunnen worden bestempeld als 'hangjongeren', die door
buurtbewoners als 'vervelend' worden ervaren.
De leeftijd binnen de bendes varieert tussen twaalf jaar tot eind twintig.
De afgelopen maanden zijn zestien hardekern-leden van de Delftselaan-groep aangehouden. Zij zitten
allemaal nog vast en worden verdacht van betrokkenheid bij ruim vijftig misdrijven, voornamelijk
woning- en bedrijfsinbraken.
De politie hield de afgelopen maanden zo'n dertig andere jongeren aan die nauwe banden met de
bende hebben. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij ruim twintig misdrijven, waaronder
scooterdiefstallen en geweldsdelicten. In totaal schreef de politie sinds het voorjaar zo'n 250
bekeuringen uit voor overlast.
Een aantal personen is inmiddels veroordeeld. De meeste bendeleden komen de komende maanden
voor de rechter.

De redactie van het Weefgetouw pleit voor een vergelijkbaar onderzoek in Tilburg en omgeving.
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Wat ons ter ore kwam


Justicar Antonius van Brabant zoekt iets in Tilburg



Mark.. wie?



Grote machtsverschuivingen in Breda in aantocht.



De Malkavians zijn iets onverwachts van plan deze avond.



Alle Kindred zijn wandelende lijken... maar zijn alle wandelende lijken ook Kindred?



Bezoekers geven Brabantse musea een ruime acht.



Dodelijk bendegeweld in de Reeshof!



De Sheriff van Almelo is de afgelopen maand naar Tilburg gekomen. Hij heeft een goede
reputatie!
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Het laatste Woord
Nog inne moand! Nog inne moand en dan is deh Concloaf hieroh! Is oe allen goei voorbreid? Is de
scurietie heulmoal op orde? Alle gasten n'uitnodigeng? Allle meukeloars mauw-tied aangevroag?
Hejen we eiglijk wel un lokasie?

Verliezer van de maand:
Mark Vughts... duh!
Winnaars van de Maand:
Zoë Vialet en Vincent Klink, voor hun geweldige plannen aangaande het Conclaaf van Justicar
Antonius van Brabant van Clan Toreador
Uitspraak uit het Elysium:
“Apple stopt toch ook niet met het verkopen van telefoons?”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Zes, wie kent Antonius eigenlijk nog van vroeger?”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

