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‘V
akgarage Auto Corsten’,
staat er op een banner bij
een autohandel in Maria-

hout. Het oogt zo normaal. Plastic
bekertjes met slappe automaten-
koffie, de geur van benzine en
rubber, bladerend in een Privé uit
de Leesmap wachtend tot je auto
gekeurd is. Volgens de Fiod had
het zomaar gekund dat je er een
stel Libanese drugshandelaars uit
Berlijn had getroffen, die met tas-
sen vol cash auto’s kwamen ko-
pen. Al denk ik niet dat drugsba-
ronnen gewoon tijdens kantoortij-
den langskomen om geld wit te
wassen. De garagehouder in kwes-
tie ontkent bovendien.

Libanese drugshandelaars uit
Berlijn, er zijn dagen dat ik ze niet
tegenkom in mijn keurig aange-
harkte stadswijkje. Dus zoekt mijn
hoofd bij zulke nieuwsberichten
naar een referentiekader, naar
plaatjes die het verhaal inkleuren.
Sinds kort komen die plaatjes uit
de Netflixserie Undercover waarin
Frank Lammers Ferry Bouman

speelt, gebaseerd op
de Eindhovense
kamper en
drugs crimineel
Janus van W.
We hebben de

serie er in
drie
avonden

doorgejaagd, waarna ik er ook nog
drie nachten druk mee was. On-
rustig dromend over een schim-
mige camping in Lommel, ripdeals
en afrekeningen.

Dus bij die garage in Mariahout
zie ik onbedoeld Frank Lammers
voor me. Zijn vettige haar achter-
over gekamd. Hoe hij in plat Bra-
bants zijn Libanese matties aan
een witwasdeal helpt. Het kabinet
wil dat witwassen trouwens
moeilijker maken met een verbod
op cashbetalingen vanaf 3000
euro. Nee, schiet het dan onwille-
keurig door mijn hoofd, het liefje
van Ferry Bouman zal haar bont-
jasje inderdaad heus niet gepind
hebben. Ik geef toe: de serie is mis-
schien een beetje met me aan de
haal gegaan. Dus toen ik gisteren
in het Belgische Humo een inter-
view zag met de echte Janus van
W. vond ik dat vooral heel gaaf. En
ook bij de verhalen in deze krant
de afgelopen dagen over hoe cri-
minelen de samenleving onder-
mijnen en waarin de naam Van W.
verschillende keren viel, zag ik
vooral Frank Lammers voor me.
Zijn bloes open, zijn enorme buik
prominent aanwezig, achter de
barbecue enorme stukken vlees
grillend voor z’n vriendjes op de
camping. Een drugsbaron als po-
pulaire knuffelcrimineel; over on-
dermijnend gesproken.
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EINDHOVEN

Amerikaanse prijs
voor professor

Patricia Dankers uit Hel-

mond, TU/e-professor 

biomedische technologie,

heeft een prestigieuze

prijs van de American

Chemical Society gewon-

nen. Ze krijgt de prijs

voor haar baanbrekende

onderzoek op het gebied

van supramoleculaire po-

lymeren en regeneratieve

geneeskunde. De prijs

wordt toegekend aan we-

tenschappers met uitzon-

derlijke prestaties in hun

vakgebied.

EINDHOVEN

Relschoppers bij
Pegida vast

De politie heeft gisteren

vier mannen aangehou-

den die worden verdacht

van het plegen van open-

lijk geweld tijdens de Pe-

gida-demonstratie op

zondag 26 mei in Eindho-

ven. Het gaat om drie

Eindhovenaren (24, 27 en

50) en een 46-jarige man

uit Geldrop. Drie van hen

werden van hun bed ge-

licht voor verhoor, een

meldde zich vrijwillig.

Het verscherpt toezicht

op de forensisch psychi-

atrische kliniek De

Woenselse Poort in

Eindhoven wordt opge-

heven omdat dit niet

langer nodig is. De kli-

niek kwam in 2016 in op-

spraak na een aantal

ernstige incidenten. 

EINDHOVEN

Toezicht op 
kliniek opgeheven

WOORD IS AAN:

DE WATERSCHAPPEN

...water aan de lippen...

KAATSHEUVEL

Parkeren bij
Efteling duurder 

Een parkeerkaart voor de

Efteling is sinds maandag

25 procent duurder. Au-

tomobilisten betalen

voortaan 12,50 euro per

dag in plaats van 10

euro. De oorzaak ligt vol-

gens een woordvoerder

in de verbeterde infra-

structuur. ,,We hebben

daar flink in geïnvesteerd.

De toegangswegen zijn

verbeterd en het parkeer-

terrein is aangepast.”

EINDHOVEN Net als vorig jaar be-
leeft Brabant een van de droogste
jaren aller tijden. Slechts in 5 pro-
cent van alle jaren was het begin
juli zo droog als dat het nu is. Vooral
het gebrek aan grondwater baart
zorgen.

,,Ja en nee”, zegt Jos Kruit van
waterschap Aa en Maas op de vraag
of 2019 qua droogte te vergelijken
valt met 2018. ,,Het neerslagtekort is
dit jaar in Oost-Brabant groter dan
vorig jaar. De afgelopen week is dat

tekort omhooggeschoten. In juni is
er ten opzichte van vorig jaar toe-
vallig wel meer neerslag gevallen
dan in 2018.”  Manon van den Oe-
ver-van den Aker van waterschap
De Dommel: ,,We zien nog geen
droogteproblemen zoals vissterfte,
maar de situatie verslechtert wel
met het huidige weerbeeld. Het
neerslagtekort neemt toe.”

Kruit: ,,Door 2018 hadden we al
weinig buffer, maar nu zakken we
er helemaal doorheen.”

Grote zorgen over droogte 

‘Tonnen onterecht betaald’

Invallen om
WW-fraude
in Helmond
Er loopt een strafrechtelijk on-

derzoek naar grootschalige

fraude met WW-uitkeringen in

Helmond. Poolse arbeidsmi-

granten en een tussenpersoon

zouden het UWV voor mini-

maal enkele tonnen hebben ge-

flest. 

Bart Hoffman 

Chiel Timmermans

Helmond

Deze week heeft de recherche van
de Inspectie SCZ twee woningen in
Helmond doorzocht. Daarbij werd
beslag gelegd op contant geld, ad-
ministratie en computerbestanden.
Er is nog niemand aangehouden,
maar duidelijk is dat meerdere
mensen worden verdacht van straf-
bare feiten. Het onderzoek loopt al
vanaf 2015, zo laat de voormalige ar-
beidsinspectie weten. 

Verhuisbericht
Justitie heeft mensen in het vizier
die via het UWV een werkloos-
heidsuitkering aanvroegen en korte
tijd later weer vertrokken naar Po-
len. Vaak vervalt op zo’n moment
het recht op een uitkering. En dat is
zeker het geval als het UWV geen
verhuisbericht ontvangt.  Het viel
de onderzoekers op dat meerdere
arbeidsmigranten, vóór vertrek,
hetzelfde Nederlandse adres opga-
ven voor hun uitkeringen. Op die
manier konden ze zich wel ‘regis-
treren’ bij het UWV. Een tussen-
persoon zou deze mensen daarbij
hebben geholpen. 

Kamila Posieczek, die een advies-
bureau voor Polen in Helmond
heeft, zegt de hele gang van zaken
te betreuren. ,,Veel Polen die hard
werken, worden nu weer met de
nek aangekeken. Dat is erg jammer.
Aan de andere kant hoor ik ook
wel eens dat er gerommeld en ge-
sjoemeld wordt. Fraude met ge-
boortedata en woonadressen. Het is
niet goed, maar het gebeurt.” 

De inspectie gaat ervan uit dat de
meeste betrokken Polen op dit mo-
ment in hun thuisland zijn. Om
hoeveel mensen het precies gaat is
nog onduidelijk, maar de opspo-
ringsdiensten houden rekening
met zeker tientallen mensen die
onterecht geld kregen overge-
maakt.  In het centrum van Hel-
mond werd afgelopen maandag een

pand binnengevallen. De eigenaar
daarvan wenste niet te reageren. 

Het probleem met uitkeringen
voor Poolse arbeidsmigranten is
niet nieuw. In oktober vorig jaar
meldde tv-programma Nieuwsuur

dat er op grote schaal wordt gefrau-
deerd met werkloosheidsuitkerin-
gen. Het UWV was al jaren op de
hoogte, maar had er niets tegen ge-
daan, bleek na onderzoek.

Het viel op dat
veel Polen op
hetzelfde adres
woonden


