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Nette jongens vrijgesproken
Twee Bunschoters van 34 en 26 
jaar oud zijn door de politie-
rechter in Utrecht vrijgespro-
ken van openlijke geweldple-
ging. De rechter en de officier 
van justitie hadden te veel 
twijfel over het aandeel van de 
verdachten in een vechtpartij in 
Baarn. 

Het slachtoffer vertelde dat hij 
op 26 november lawaai hoorde 
op straat. Hij probeerde de ruzie 
tussen twee mannen te sussen. 
Daarna werd hij zelf geslagen. Het 
slachtoffer wist de portemonnee 
te pakken van een man die hem 
van achteren vastpakte. Deze 
portemonnee bleek van een me-
deverdachte, de zwager van de 
26-jarige Bunschoter. 

De Bunschoters waren met vier 
vrienden op stap. Ze waren al-
lemaal keurig gekleed in blauwe 
colberts en overhemden. Ze wer-
den opgehaald in een auto door 
een vriendin van de 27-jarige 
Bunschoter. Volgens sommige 
getuigen werd het slachtoffer in 
elkaar geslagen door het groepje 
netjes geklede mannen. Het OM 
besloot om drie Bunschoters te 
vervolgen.

Klap
De officier had drie van de nette 
jongens een taakstraf van 30 uur 
aangeboden voor openlijke ge-
weldpleging. Die straf aanvaard-
den de Bunschoters niet. De Bun-
schoters vinden dat zij helemaal 
niets hebben gedaan. De twee 

verdachten zijn hoog opgeleide 
mannen die een strafblad niet 
kunnen gebruiken. De 34-jarige 
verdachte gaf alleen toe dat hij 
een klap had uitgedeeld toen een 
vriend werd geslagen. 

De officier vond het te onduide-
lijk. Zij vroeg vrijspraak. Zij wees 
erop dat de vierde vriend ook 
ondervraagd had moeten worden. 
Zij miste de overtuiging dat deze 
twee verdachten klappen hadden 
uitgedeeld. 
De advocaat gaf aan dat er mo-
gelijke twee vechtpartijen door 
elkaar heen lopen. Er lopen mis-
schien meer nette mensen rond, 
betoogde hij. Maar hij hoefde de 
rechter niet eens meer te over-
tuigen.

Bandopname homo
blijft gemoederen
bezighouden 
Heeft de gemeente Bunschoten 
nu wel of niet de mogelijk-
heid gekregen een belastende 
geluidsopname van een amb-
tenaar te beluisteren? Eerder 
gaf wethouder Alice Kok in 
de raadsvergadering aan van 
niet, maar de advocaat van de 
tegenpartij stelt het tegenover-
gestelde.

In de laatste vergadering van de 
gemeenteraad voor de zomer-
vakantie stelde het CDA in het 
vragenhalfuur een aantal vragen 
over het (vermeend) discrimine-
ren door een sociaal rechercheur 
van de gemeente Bunschoten van 
een inwoner vanwege zijn homo-
seksuele geaardheid. Wethouder 
Alice Kok verklaarde toen onder 
andere dat de advocaat van de be-
trokkene de geluidsopname van 
het gesprek waarin de uitlatingen 
zouden zijn gedaan, niet beschik-
baar wilde stellen.

De week erna reageerde mw. mr. 
D. Deijle middels een ingezonden 
brief in de Bunschoter waarin 
gesteld wordt dat de gemeente 
Bunschoten wél degelijk in de ge-
legenheid geweest is de geluids-
opname te beluisteren, maar dat 
daar géén gebruik van is gemaakt.

Duidelijkheid
CDA-fractievoorzitter Ariean 
van de Groep is verbaasd over de 
gang van zaken. ,,Het is opvallend 
dat de advocate een andere uitleg 
geeft dan het college over waar-
om de gemeente de bandopname 
van de ondervraging nog niet 
heeft beluisterd. 

De advocate zegt dat de band 
voor de gemeente beschikbaar 
is. De CDA-fractie gaat ervan uit 
dat het college nu snel contact 
opneemt met de advocate over 
het beluisteren van de geluidsop-
name.’’

Naast de oproep aan het college 
actie te ondernemen, kondigde 
Van de Groep eerder deze week 
aan dat vanuit de controlerende 
rol van de fractie het CDA sowie-
so zelf in zal gaan op het aanbod 
van de advocate de opname te 
beluisteren. ,,We vinden het be-
langrijk dat er duidelijkheid komt 
en dat de gemeenteraad hierover 
door het college wordt geïnfor-
meerd.’’

‘We vinden het 
belangrijk dat 

er duidelijkheid 
komt’

 
Ook wethouder Alice Kok is om 
een eerste reactie gevraagd. Op 
de vraag of zij na de brief van 
de advocaat bij haar standpunt 
blijft dat de gemeente niet in de 
gelegenheid gesteld is de geluids-
opname te beluisteren, wil zij 
vooralsnog niet reageren. 

Ook op de vraag of zij voorne-
mens is in overleg te treden met 
de advocaat om de geluidsopna-
me (alsnog) te beluisteren, wil zij 
nu niet ingaan. Een woordvoerder 
van de gemeente verwijst naar de 
eerstvolgende raadsvergadering. 
Deze vindt over zeven weken 
plaats.

Op de gewraakte bandopname 
zou te horen zijn hoe in een on-
dervraging gesuggereerd wordt 
‘dat het goed zou zijn’ als de 
betreffende inwoner, die beticht 
wordt van bijstandsfraude, van-
wege zijn seksuele geaardheid 
de gemeente Bunschoten zou 
verlaten.

Initiatiefnemer groot zonnepark
wil plan doorzetten
Hoewel de commissie Ruimte 
in juni allesbehalve enthou-
siast reageerde op de presen-
tatie over het realiseren van 
een groot zonnepark (twaalf 
hectare) in de oostelijke pol-
der - daken van bedrijven als 
voestalpine Polynorm worden 
meer geschikt geacht - gaat ini-
tiatiefnemer Bego met behulp 
van adviesbureau Ventolines 
door met het aftasten van de 
mogelijkheden. 

De weilanden die Bego op het 
oog heeft, bevinden zich in het 

natuurgebied ten oosten van de 
Groeneweg, ten zuiden van het 
Waterkeringpad, ten westen van 
de Laak en op enige afstand ten 
noorden van de Bonte Poort. Het 
betreft grasland. 
Of het plan kans van slagen heeft, 
hangt naast de mening van de ge-
meenteraad ook af van de provin-
cie Utrecht. Bovendien gaat het 
om een landschappelijk gebied, 
hetgeen ronduit gevoelig ligt. 
Bego streeft ernaar voor het einde 
van 2018 een vergunningaanvraag 
indienen. Voorts wordt de moge-
lijkheid onderzocht burgers in het 

zonnepark - dat 35% van de huis-
houdens in Bunschoten van ener-
gie zou moeten voorzien - te laten 
participeren. De initiatiefnemer 
is voornemens medio september 
een informatieavond te beleg-
gen. Als locatie hiervoor heeft 
het bedrijf het gemeentehuis op 
het oog. Wethouder Bert Koops 
verklaarde eerder dat het college 
van burgemeester en wethouders 
voorzichtig wil zijn met een ini-
tiatiefvoorstel, maar dat het da-
gelijks bestuur van de gemeente 
Bunschoten niet negatief tegen 
zonne-energieparken staat.
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Komt hier in de toekomst een zonnepark? (foto: de Bunschoter)   


