BULAGE1
LANDELIJK AANVRAAGFORMULIER EXTERNE BIJSTAND

POLITIE / BRANDWEER / DEFENSIE / GHOR *>
Regio
Dienst

Aan: College van PG / Min Justitie - OZI
Titel van de aanvraag
(op grond van welke wet of

Art. 59 Politiewet

Vanwege het bevoegde gezag

HOvJ - justitieel/strafrechtelijk parket Leeuwarden
In Harlingen e.o. is sinds enkele maanden een inbrekersbende actief
die het voomamelijk voorzien heeft op oudere en zwakkere
slachtoffers.

Reden van de aanvraag

Enkele maanden
geleden is een slachtoffer na de inbraak zo geschrokken dat zij aan
een hartstilstand kwam te overlijden. De groepering schuwt in
toenemende mate het geweld niet: op 4 november jl. hebben zij een
bejaard slachtoffer die hen overliep tegen het hoofd geschopt. Deze
inbraken veroorzaken erg veel onrust in de stad en omgeving.
Uit het bijgevoegde plan van aanpak blijkt dat het gaat om een cvs van
maar liefst | personen (van leiders tot meelopers), die zeer moeilijk
te volgen en observeren is,

Het opsporingsteam wil in de komende weken komen tot een
heterdaad en aanhouding
Te verwachten taak/opdracht

Soort van gevraagde bijstand
(personeel en/of materieel)

Raven mini UAV ( Unmanned Aerial Vehicle), inclusief personeel

Aard van gevraagde bijstand
(speciferen op aantal of eenheden)

Twee toestellen met het bijbehorende personeel

Tijd (data)

Zes avonden, te weten het weekend van 30 november tot en met 2
december (drie avonden) en het weekend van 7 tot en met 9
december (drie avonden).

Dienstverband
Kleding (en indien van toepassing
bewapening)

Contactpersoon /
Reeds besproken met

Plaats van opkomst

n.v.t.. Uiteraard ongewapend.
Luitenant ter zee eerste klasse^
Veiligheidsregio Groningen. B^^HH^heeft aangegeven dat
de gevraagde bijstand in principe beschikbaar zal kunnen zijn,
uiteraard onder het voorbehoud van de benodigde toestemmingen.
Door de teamleider op advies van het PaG Httt^HI ook reeds
voorbesproken met de KLPD afdeling Luchtvaarttoezicht, om met hen
af te stemmen of en zo ja in welke mate gevlogen kan worden buiten
bewoond gebied.
Harlingen

