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Terugblik op vrijdagavond

Vrijdagavond 14 augustus vonden er ongeregeldheden plaats in Kanaleneiland.
Locoburgemeester Lot van Hooijdonk vindt het gedrag van de relschoppers ontoelaatbaar en
politie en justitie doen er alles aan om daders op te sporen op basis van camerabeelden.
Vrijdagavond kwam een grote groep jongeren bij
elkaar bij winkelcentrum de Rijnbaan in
Kanaleneiland. Zij waren via sociale media
opgeroepen om onrust te stoken in de wijk.
Ongeveer 25 tot 30 jongeren gooiden met
vuurwerk en richtten vernielingen aan. Er zijn
twee bushokjes vernield en een auto en camera
zijn in brand gestoken. De politie heeft een
aantal jongeren aangehouden Met hulp van de
ME heeft de politie de rust in de wijk hersteld.

Ze zei hen blij te zijn met de grote betrokkenheid
en behulpzaamheid van de mensen in de buurt
om te helpen de rust te bewaren.
Ook vandaag houden gemeente, politie en het
Openbaar Ministerie de situatie nauwlettend in
de gaten om tijdig te kunnen doen wat nodig is.
Wat kunt u doen?
•

In de loop van vrijdag gingen jongerenwerkers,
wijkagenten, mensen van de gemeente en
buurtvaders de wijk in om te horen wat er
speelde en mensen op te roepen geen gevolg te
geven aan de oproep om te komen rellen.
Evenals locoburgemeester Van Hooijdonk
reageerden ook bewoners in de wijk met
afschuw en ongeloof op de rellen van
gisteravond. Zowel jongere als oude bewoners
vinden het heel erg dat een kleine groep de
positieve ontwikkeling in de wijk op deze manier
negatief beïnvloedt. Locoburgemeester Lot van
Hooijdonk ging zaterdagochtend de wijk in om in
gesprek met omwonenden hun verhaal te horen.

•
•

Bel 0900-8844 als u informatie heeft
voor de politie of contact wil met uw
wijkagent. Melden en uploaden van
foto’s of filmpjes kan op www.politie.nl.
Liever anoniem, bel dan 0800 7000 of
ga naar
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/
Zondag 16 augustus is speeltuin Anansi
open als u wilt praten met een
medewerker van Dock.
Maandag 17 augustus is Hart van Noord
open en kunt u terecht bij iemand van
Dock of contact opnemen met het
buurteam.
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