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Gisteravond. en de afgelopen nacht is het tot een d.uld.e1iJke kracht-
rneting gekomen tussen bewoners van d.e Druivenlaan en d.e bord.eelhou-
d.ers d-ie claar hun rrbed.ríJf" uitoefensno

Het l'tijkcoroit6 Spoorbuurt had. gisteravond. zíJn'wekeliJkse vergad.ering
met d.e Vlerkgroep Druivenlaan, bij é6n van d.e leden van d.eze werkgroep,
gehoud-en.

Naast d.e situatíe met betrekking tot d.e toestand.en rond.om d.e bord-elen,
werd. op d.eze vergad.erl-ng ook een voor d-e Spoorbuurt uitger^rerkt ver-
keersvoorstel besproken, med.e omd.at d.it is voor d.e Druivenlaan.
Op ð-eze vergad.ering waren naast d.e werl:groepleden ( aie tot nu toe on
zeer begrijpelijke red.en anoniem zijn gebleven) ook aanwezi-g:
Joop l¡iuttersr(opbou,H"=t"" Spoorbuu.rt), Raad-s1id. Piet ïJssels (tevens
lid- van d.e trrrerkgroep Saþering en Renovatie), het wijkcomit6 lid.
(en tevens nieuw raad.slid.) Paul Benning en d.e secretaris van het
wijkcomité Jaap Heernskerk.

Toen d.e vergad.ering om plm. g.+5 uur afgelopen was, gÍ-ngen IJssels
en Benning naar het huis van laatstgenoemd.e, Mutters en Ïleemskerk
nog even op bezoek bij een contactad.res van het tdijkcomit6.

Heemskerk en l"iutters r¡raren nauwelijks (om p1m. 10.OO uur) terug op

het ad.res van eerstgenoemd.e, toen er een boodschap van d-e lrlerkgroep
Druivenlaan binnen kwam, d.at de situatie in d,e Dnrivenlaan z6ér ury*ursi
explosief wasr.d.oordat bord.eelhoud-ers een paar mensen d.ie voor hun
huis stond.en had..ìen toegevoegd.: "Ga naar binnen of we halen binnen
een kurartier versterking om jullie in mekaar te schoppen't.
Daarna vras vastgesteld- geword-eno d.at tr,¡ec bord"eelhoud.ers met grote
snelheid. net hun wanstaltig grote auto wegscheurd.en.
A1 gauhr kwamen er meer bewoners naar buiten ornd.at zij proefd-en d.at er
iets aan d.e hand. r¡/âsr

De geuitte bedreiging w-ex*xÈøsxxùex van pooierszi jd.e, werd. d.oor d.e

werkgroep zeer ernstig genomen, zulks gezj-en nog niet nagetrokken
/(̂of vrij te geven) informatie, d-at d.e souteneurs d-e buurt eens even

een 1es je zou geven. ( De agressiviteit van d.e souteneurs zou te
verl<l-aren zijn uit het vaststaand.e feit, d.at zij met ¡néért'hand-elrr,
steed-s mind.er trkopers" krijgeno terwijl hun vaste lasten er niet om

liegen i ).
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Door þet wijkcomit6 werd. de politie van de situatle op de hoogte ger:te

Inmid.clels gingen líed.en uit het gevolg van de penose af en aan en ver-
zar¡eId-en zícin in 66n van hun "bed.rijvêrlfro
De centraalpost van het wijkcomité werd. van mj-nuut tot ninuut op d.e

boogte gehoud.en door d.e werkgroep Druívenlaan en gaf het advies oro

alles te vermijd.en vrat provocatorith zou kunnen zj.ln'en rustig te blij
ven, zond-er d.aarbij voor d.e temeur van d-e ond-erwerelcl te zwichten.

De eerste provocatie ven d.e bord.eelhoud-ers klan toen zLi openlÍjk met

lange nessen de straat op gingen en bed.re.igingen uitten naar d.e zijd.e
van d.e ber^roners, d.ie zLc:n echter hiervan niets aantrokken en rustig
op straat bleven staan Praten o '

De tweed.e provocetie vcnlgde in d.e vorm van een auid.elijke pogíng tot
dood.slag , uitgevoerd. d.oor een chauffeur/souteneur, d.ie met zLJn

onmati-g grote wagen, met angstwelckend. hoge snelheid. op het publiek
inreed., d-at opzij noest springen, en toen weer het vege liif noest red.e

d-en d.oord-at d.e bestuurd.er ¡oeteen met hoogste snelheid. achteruit ramd.eo

De mensen achter d.e auto (en er naast, u¡ant de bestuurd-er gooid-e ziin
stuur bij deze manoeuvre o!0) stond.en , moesten ook iilings wegspringen
om zi-eb.zelf letse1 te besParen.

Door iLeze d.uid.elíjle aanslag op het ölchameliik welzijn van d-e Druiven-
laanbewonerso d.oor vertegenv¡oord.igers van een wijkverpestend-e groep

profiteu¡s als deze bord.eelhoud-ers, raakte d.e verzamelcle menÍgte

bervoners d.uid.e1iik getart.
Het rvijkconit$ verzocht d-e poliiie op te tred.enr oD erger te voorkomen'

ond-at uitlatingen van berr¡oners d.uid.eli jk tend.eerd.en naar u-i tvoering
van het d-evies "TERREUR tegen TEI{REUR'I, en aantal- bewoners hiertoe
aanstalten maakten"

Iiia d_e eerste meld-ing uit d.e DruivenLaan, had.cÌen d.e Sewanschuwd-e raad.s-

l_ed.en IJssels en tsenning zleh naar d-e Druivenlaan begevenr oÉ samen

roet d.e v¡erkgroep te proberen d.e situatie I\TfET uit d.e hand- te laten
1open.

De aanv,¡ezige politie sprak o.â. met d-e bord-eelhoud.ers in één van d-e

"bed-rijfspand.en'r en verøøcht aan d.e bewoners zj-clt rustig te houd-en.

Het vrijkcomité had. inmicld.els het politiebu:'eau verzocht, zo moseliikt
met rn6ér d.an twee man aandacht aan d.e Ðruivenlaan te schenlcen.
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De bewoners van de DruívenLaan en omstreken stond.en nog 1n groepjes
met elkaar op straat te praten, toen één van d.e bord.eelhoud.ers op-
gewond.en riep: ItIk ga mrn bl-affer hal-en en schlet ze d.lrect kapot of
ik ri j ze hard.stikke d.ood. 'f o

Deze ng d.reigend.e kreten werd.en gesl-aakt ond.er het ultroepen van

'tPiet pas op r Piet niet d.oen noutt van aanwezLge prostltu6f.e r êD ond.er

het oog en gehoor van d.e e.anwezige politieagenten.

Op d.at moment voeld.en vele buurtvertegenwoord.igers aan, d.at d.e situati
enorm explosief was, temeer d.aar in een drj-etal- autofs verterlcing aan

ond.erwereld.-zijd.e werd. aangevoerd, Xt$ De buurtvertegenwoord.igers
ad.viseerd.en, samen met d.e politie, dê bewoner's aringend. orn naar binner
te gaan, zond.er echter haast of angst te tonens.

Vanuit d.e central e post van het wi jkcornit6, waar innid.d.els ook d.e

heren lJssels en Benning voor nad.er overleg aan!úezrig warenr vlerd. be-
sloten op het contactad.res in d.e Druivenlaan d-e s1ïatie nader te
bespreken o

Daartoe begaven zic}r IJsseIs, Benning en Heemskerk zich wanaf d.e

Snaarmanslaan, d.oor d.e luinstraat, naar d.e DruivenLaan.

Opeens kwan uit de Laatste [uind.warsstraat d.e grote pooiers-auto,
d.ie op d.e mensen was ingered.en, net cl-ezelfd.e inzÍttend.en, aengereclent

er werd. bijna gestopt en uit het open raam geroepen: rtJullie kriigen
we wel-, vre rijen je te barsten i tt

De d-rie bovengenoemd.en reageerd.en op ð"eze uitlating niet en vervoJ-gd.er

hun weg naar Druivenlaan.

Het was innid-d.eIs ongeveer d.rie uur in d.e nacht.
lüa een korte bespreking in d.e Druivenlaan, begaven IJsseIs Benning

en Heemskerk z:.cb ureer richting Snaarnanslaan. De heer Benhing
v¡erd. thuisgebracht en toen IJsseIs en lieemskerk uit d.e Sint Josephstre
richting Geesterweg d.e Snaarmanslaan inliepen, kwam met grote snel-
heid. d.e grote pooierswagen hen tegemoet rijd.eno Deze had. kennelijk
bij d.e blind.e muur in d.e Snaarmansl-aan op hen staan wachteno '

De snelheid- van d.eze auto rúras zo groot, d-at IJssels en Heemslcerk nauwe

Ii jks d.elclling lconclen zoeken achter een geparkeerd.e auto.
De pooiers remd.en en riepen: ttNou is hei gebeurd nou pakken t¡e je "o

IJssels en lleenskerk stalcen ijlings d.e Tuinstraat over, tenr'ij1 d.e

aanvallers probeerd-en d.oor acirteruit te rijd.en hen te ralçeno

Toen d-e beia.e achtervoigfd.en nog niaar na'uwl-ijl:s de d.eur achter zici:
he.d.d.en gesloten van het secretariaat van het wi j}:comité, sprong é6n



24a

rnassage trih rhe

-
W[ hebben vele lieve meisjes

die U venrvennen

op alle gebied van sex.

*

Op de Drulvenlaan:

nrs. 3-5-$l'l -1 3-20 -22-23

zUlaantjê Geestersingel

Alkmaar.

* fff 8î¡r

Geopend: van 13.00-4.00 uur'¡nacht¡

lont in kruidvat



-

4).

van d.e inzittend.en uit d.e achteruit gered.en slee en begon op d.e

ramen te tÍmmeren, ond.er het uitroepen van:
'tJou pakken we we1 smeerlap, d.aar h.ebben we 2+ jaar voor over gluiper¿,
etc, t'o

De and.ere pooier riep: 't Ik scLriet je p1at, ik pak je nog we1il, bij
d'eze uitroepen nj-et gestoord. door zijn d.ames , zoals in d.e Druivenl-aan
d.aarvoor het geval r¡ras gei{eest. Ook bij het tim:,reren op. d.e ramen,
was er niet geroepen 'tJoop, ni-et d.oentt. (ttee, neeL v¡e noemen geen
namenJ ).
Secretaris lleemskerk beld.e d-aarop d.e politie ophieuw, d.ie na korte
tiid. aangekomen zijnd.e, de bêid"e beragers nog aantr.of .

Heemslcerk, IJssels en l{utters gingen d.aarop naar buiten on d.e politie
in te lichten"
Ohk i;oen bleven d.e bord-eeIhou.d.ers bed.reigingen uiùten, zoals hj-erboven
aangehaald.o

l{et d-e politie werd. afgesprol<en dat d.e volgend.e norgen een bezoelc
op het bureau zou rvord.en genaakt.

Met d-eze, duid.elijk ernstige intimid.atiepoging van ond.erv¡ereld.zijd.e,
is we1 aangetoond. met v¡elk een soort rvijkverpesting d.e Spoorbuurt
te d.oen heeft gekregen"

liet \fijkcomít6 Spoorbuurt en d.e \,lerkgroep Druívenlaan zullen over
d.eze affaime ên over aIIe d.aarvoor vergaard.e infornatie d.e lvlini:srber
van Justitie inlichten, alsook d.e Tlveed.e Ka'rnsyf'¡actÍes, alsmed.e al-Ie
bes'blrursinstanties, teneind.e zich van steun. te voorzien om binnen
d.e korÈst mogelijke tijd ongætoord- aan d,e hIIJK\IDRBERINGSPLAI{ì'IEÌ{

voor d.e Spoorbuurt gestalte te kunnen geven i AlIe echte Spoor-
buurters hebben hler recht op.

t/i jkcornit6 Spoorbuurt.
\,/erkgroep Druivenlaan.
Aanwezige raad.sled.en en
opbouvnrerkero


