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Burgemeester Noordgat ziet verband in recente liquidaties

De recente liquidaties in Tilburg staan met elkaar in verbinding. Dit zei burgemeester Noordgat
woensdagmiddag in de gemeenteraad.
''Bij de recente liquidaties bestaat het idee dat tussen veel daarvan een bepaald verband bestaat'', zei
Noordgat in antwoorden op mondelinge vragen van de CDA-fractie.
Noordgat vertelde dat er tussen 2000 en 2013 gemiddeld negen liquidaties per jaar waren in Tilburg.
''In 2013 waren dat er acht. En nu zitten we alweer op negen in 2014. En iets in mij zegt dat we er in
2015 nog meer gaan zien.''
Het laatste slachtoffer werd vorige week gevonden. In een auto op een parkeerplaats in Tilburg-Noord
werd het lichaam gevonden van Alexei R. Hij was van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Het
slachtoffer werd op zijn beurt verdacht van betrokkenheid van een andere liquidatie in Tilburg.
Zorgen
De Tilburge gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de liquidatiegolf, omdat de criminelen met
steeds zwaardere automatische wapens worden omgebracht. Noordgat erkent dat de afrekeningen in
het crimineel circuit zich verplaatsen van afgelegen haventerreinen naar woonwijken ''waar iedereen
loopt, waardoor burgers gevaar lopen''.
De burgemeester bracht na een liquidatie in augustus zelf een bezoek aan een gezin in de wijk
Stokhasselt, waar de kogelgaten in de koelkast zaten en de bewoonster aan de keukentafel volgens
hem ternauwernood aan een kogel was ontsnapt.
''Ik heb met eigen ogen gezien hoe dichtbij het komt'', zei Noordgat. ''De wapens worden steeds
zwaarder, ook de politie loopt steeds meer gevaar.''
Volgens Noordgat vergt het rechercheonderzoek veel capaciteit van de politie. Hij heeft de
gemeenteraad woensdagmiddag een ambtswoninggesprek toegezegd, waarin hij binnenkort in strikt
vertrouwen meer informatie over de achtergronden van de liquidatiegolf met de raadsleden kan delen.
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Musical over Van Gogh op losse schroeven
Het lijkt er op dat niet alles dat door Van Gogh is aangeraakt of bezield met zijn geest en
gedachtengoed automatisch succes gaat opleveren.
De musical die producent Alberto Verbeuk zou gaan maken over schilder Vincent van Gogh is
voorlopig opgeschort. Een woordvoerster van het bedrijf van Verbeuk heeft dat donderdag bevestigd
naar aanleiding van een bericht van Omroep Brabant. De gegoede kringen in Tilburg zien blijkbaar
liever serieuze kunstuitingen dan meer “volks” vermaak.

Als je haven maar veilig is.
Niets is zo vervelend als een
straaltje zonlicht direct op het
lichaam als men van zijn
dagrust geniet. Of een
deurwaarder die de boel laat
openbreken door de sterke arm
der wet. Een goede rustplaats is
meer dan goud waard. Men kan
bij zijn of haar ghoul gaan
inwonen. Een landhuis of rijtjes
huis met overdag geen enkele
bewoning is voor jagers een
feest. En voeden in de buurt van
uw meest veilige plaats in uw
onleven is eveneens niet zo
verstandig. Wij van het
Weefgetouw hopen dat u, uw
zaakjes op orde heeft.
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Wat ons ter ore kwam
•
•
•
•
•

De Gangrel Blauwtand uit Rotterdam is binnenkort iets van plan met Breda.
Het is stil in voormalig Domein Breda.
Het wezen, dat schertsend 'Onrein' genoemd wordt, is niet te vertrouwen.
Grote politieke verschuivingen op komst; men kijkt angstvallig naar de ontwikkelingen rondom
Breda.
Prins de Haes... regisseur van Groot-Brabant of megalomane gek?

Het laatste Woord
Ja doar gaan we 7 daagkses vurraf, lekker vuurgloeien. Menne beuk derin, lekker un bietje swie en
zwoie want ge wit... Meej nun kruik in de hand hoefde niej noar ut openbaar toilet. Hedde ook al
gehoor van diene lempkesgat dikke nek, Toasje.. of hoske, of haaske. Diej heej wir weh in zunne
binnezak zitten, ach erme. Zou ons prinske of prins caarnaval, wie ist da bai ons?

Verliezer van de maand:
Nazir, gevangen en onderweg naar het gerecht van Prins Van Leeuwen.
Winnaar van de Maand:
Vincent Klink, TimothyKleinendaal, Johan van Doorn, Aleksandr Volgin en Max de Winter voor het
gevangnemen van de moordernaar Nazir.
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Gefilciteerd. Ja danku, hartstikke fijn, goed gedaan. Gefeliciteerd.

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

