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Sinds de hausse aan brutale straat-

roven, die vaak gewoon op klaar-

lichte dag werden gepleegd en

waarbij meestal jonge vrouwen het

slachtoffer waren, is de politie extra

waakzaam in het gebied. Recher-

che, agenten in burger én een spe-

ciaal team dat grootstedelijke crimi-

naliteit aanpakt, patrouilleren meer

dan normaal in het gebied.

Twee agenten in burger zagen

dinsdag drie jongens zitten in de

omgeving van de fietstunnel onder

de Waterlinieweg die Lunetten en

Hoograven met elkaar verbindt.

Vrijdag was daar een 30-jarige

vrouw beroofd, nadat ze twee rond-

hangende jongens was gepasseerd.

De agenten besloten het drietal

daarom van een afstandje in de

gaten te houden. Niet veel later,

tegen negen uur in de avond, kwam

een 24-jarige vrouw op de fiets

voorbij. Twee van de drie jongens

stonden op en dwongen haar met

een vuurwapen tot stoppen. De

agenten grepen in en losten een

waarschuwingsschot. Het trio sloeg

op de vlucht, maar twee van de jon-

gens konden op de Amethistweg en

de Ridderlaan in Hoograven wor-

den aangehouden.

Voor de politie is echter nog niet

zeker dat hiermee de reeks overval-

len van de afgelopen maanden is

opgelost. Het is nog niet duidelijk

of de aangehouden verdachten ook

verantwoordelijk zijn voor de eer-

dere acht straatroven van de afgelo-

pen drie maanden.

Bovendien slaagde een derde ver-

dachte er dinsdag tijdens de specta-

culaire arrestatie in te ontsnappen.

Hij was gisteren nog voortvluchtig.

,,Fantastisch,’’ reageert Gertrude

van Driesten als ze het nieuws van

de arrestatie hoort. Gisteren sprak

ze in deze krant nog haar grote zorg

uit over de veiligheid in de wijk. Ze

heeft haar drie kinderen inmiddels

verboden nog ’s avonds in het park

aan de Harz te komen, waar eerder

ook al verschillende berovingen

waren. ,,Goed nieuws voor de buurt

en ook goed dat de politie op deze

manier succes heeft geboekt.’’

Ook Coby de Kruijff die aan de

Zevenwouden woont, reageert blij,

maar houdt nog een slag om de

arm. De 59-jarige schoonmaakster

vertrekt elke dag in alle vroegte

naar haar werk en weet niet hoe

snel ze in haar auto moet stappen

om zich veilig te voelen. ,,Er zijn

hier garageboxen om de auto in te

zetten, maar dan moet ik uitstap-

pen om die af te sluiten. Dat vind ik

te gevaarlijk om vier uur in de och-

tend. Ik laat mijn auto liever buiten

staan, zodat ik er meteen in kan

springen. Maar het is mooi dat ze

nu twee van die gasten te pakken

hebben.

Ook twee wijkagenten uit het na-

burige Hoograven reageren op in-

ternet enthousiast op de arrestatie

door hun collega’s. ,,We zijn trots op

jullie, de aanhouder wint,’’ roepen

ze op Twitter.

Omdat nog lang niet zeker is dat

alle straatrovertjes zijn opgepakt,

wil de politie nog niets zeggen over

de manier waarop de buurt in de

gaten gehouden wordt.

De twee jongens die maandag

werden aangehouden, zitten voor-

lopig nog vast. Bij het opsporings-

programma Bureau Hengeveld van

RTV Utrecht zijn gisteren beelden

vertoond van de overvallers van

dinsdagavond. Vandaag moet blij-

ken of er wellicht tips binnenkomen

over de derde en mogelijke andere

verdachten.

UTRECHT •Met de arrestatie van twee 16-jarige jon-

gens, die dinsdagavond op heterdaad werden betrapt

bij een straatroof in Lunetten, hoopt de politie een

reeks gewelddadige berovingen in de Utrechtse wijk

te hebben opgelost. De buurt reageert opgelucht.
BART LAURET EN IVAR PENRIS

Mogelijk einde overvallenreeksmet arrestatie 16-jarigen

Opluchting in Lunetten

Goed nieuws voor de
buurt en goed dat de
politie succes boekt.

Bewoonster Van Driesten
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Beroepsverbod voor
psychiater na misbruik
Een Utrechtse psychiater heeft van

het Regionaal Tuchtcollege voor de

Gezondheidszorg (RTG) in Amster-

dam een beroepsverbod gekregen.

Twee Utrechtse vrouwen van

middelbare leeftijd dienden een

klacht tegen hem in. Zij waren pa-

tiënten van hem, maar hij raakte

ook bevriend met de vrouwen. Met

één van hen had hij een seksuele re-

latie. Daarnaast liet hij zich door de

vrouwen fêteren met dure cadeau’s

en geld. Volgens het tuchtcollege is

de handelwijze van de man in strijd

met de beroepsregels.

PAGINA 2: Psychiater gebruikte
paddo’s met zijn patiënten

Overval op supermarkt

Twee jongens hebben gisteravond

een overval gepleegd op de Plus-

markt aan de Plantage in Utrecht.

Volgens de politie sloegen ze vlak

na sluitingstijd een ruit in. Het win-

kelpersoneel vluchtte naar achte-

ren, waarna de overvallers een lade

meenamen met daarin waarschijn-

lijk geld. Ze gingen er vandoor op

een scooter.

UTRECHT

Gehandicapte
loopt vast in
Stationsgebied
Het Utrechtse Stationsgebied

wordt, nu het op de schop gaat, een

onmogelijk te nemen hindernis

voor gehandicapten. Dat stelt de lo-

kale organisatie SOLGU.

Ribbels die blinden de weg wij-

zen, lopen bijvoorbeeld stuk op de

bouwhekken. Hans Gorissen van de

SOLGU: ,,Een visueel gehandicapte

werkt op routine. Als daar iets aan

verandert, stoot hij - letterlijk en fi-

guurlijk - zijn hoofd.’’

Ook Denise Janmaat van rolstoel-

toegankelijkheid.nl constateert dat

het Stationsgebied door de werk-

zaamheden – klaar in 2030 - ‘niet

te doen is.’ ,,Overal is de boel opge-

broken. De situatie is onoverzichte-

lijk, de bestrating belabberd.’’

HC-eigenaar Corio gaat, gecon-

fronteerd met klachten, meteen aan

het werk. Woordvoerder Diane van

Dam: ,,Dat houdt in: een opknap-

beurt voor de liften, de gehandicap-

ten-wc toegankelijk maken en be-

tere verwijzing naar de liften.’’

Wethouder Everhardt laat weten,

dat de gemeente voortdurend in

overleg is met belangenorganisa-

ties. ,,Binnenkort weer,’’ zegt woord-

voerder Ingrid van der Aa.

PAGINA 3: Vette onvoldoende

De grijze auto in het midden ramde tijdens de vlucht de witte auto op de voorgrond. FOTOWOUTER DE HEUS

Drie beschadigde auto’s en twee ge-

wonden. Daarmee eindigde gister-

middag een wilde achtervolging in

Utrecht. Volgens politiewoordvoer-

ster Ellen de Heer achtervolgden

agenten een gestolen auto, die daar-

bij over fietspaden reed. ,,Dat le-

verde gevaarlijke situaties op.’’

Op de Langerakbaan ramde de

vluchter een andere auto. De be-

stuurder daarvan raakte licht ge-

wond. De vluchtende automobilist

ging te voet verder en werd aange-

reden door een politie-auto. ,,Dat

gebeurde niet bewust,’’ zegt De

Heer, ,,maar hij stak plotseling

over.’’

De lichtgewond geraakte man

kon worden aangehouden. De poli-

tie-auto raakte beschadigd.
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Wilde vlucht
eindigt in

zware crash
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UTRECHT • Als ‘gemiddelde

Utrechter; schoenmaat 42,

vroeggrijs maar niet kaal, ge-

trouwd, twee kinderen, een

hond en een kat, bijbehorende

Volvo, en een uiterst lullige

Vinex-tuin, kijk ik regelmatig

met verbijstering naar de

plaatselijke politiek.’

Zo begint Wouter de Heus zijn

column die vanaf vandaag in

deze krant staat. Op de dag

dat de Utrechtse gemeente-

raad vergadert, schrijft de

journalist wekelijks over poli-

tiek en de impact daarvan op

het dagelijks leven.

Wekelijkse column
Wouter de Heus


