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 c Vrijspraak twee verdachten

Vonnis in zaak 
vuurwerkbom 
‘verbijsterend’

Paul Nolens
Deventer

Burak K. (33) is gisteren 
veroordeeld tot 1,5 jaar cel, 
waarvan een half jaar voor-
waardelijk. Zwagers Ro-
berto R. (33), alom in de 
buurt gezien als de aan-
stichter van het geheel, en 
Ayoub M. (33) zijn vrijge-
sproken. Bij de explosie lie-
pen tientallen huizen 
schade op; wonder boven 
wonder raakte niemand 
gewond.

K. is de man die de vuur-
werkbom daadwerkelijk 
liet ontploffen, dat heeft hij 
ook bekend. Roberto R. 
werd op 1 januari al aange-
houden en vastgezet, later 

volgde zijn zwager M. 
‘Het staat vast dat het 

drietal op de bewuste oud-
jaarsavond samen vuur-
werk heeft afgestoken in de 
wijk, waaronder zwaar en 
illegaal vuurwerk. Er kan 
niet worden vastgesteld dat 
de twee ook betrokken zijn 
geweest bij het veroorza-
ken van de ontploffing’, 
stelt de rechtbank.

Een van de buurtbewo-
ners, die anomiem wil blij-
ven, reageert aangeslagen. 
,,Ik ben verbijsterd. Het is 
onvoorstelbaar dat Roberto 
met leugens kan wegko-
men. Ik ben enorm teleur-
gesteld in de rechtspraak. Ik 
hoop dat het OM in hoger 
beroep gaat.’’ c pagina 2

Vrijspraak voor twee verdachten en een 
celstraf van achttien maanden voor verdachte 
nummer drie. Bewoners van de Havezatelaan 
in Deventer zijn verbijsterd over de uitspraak 
van de rechtbank in de zaak van de 
verwoestende vuurwerkbom tijdens 
nieuwjaarsnacht. 

DEN HAAG/KABOEL

Tweede Kamer geschokt 
door moord op tolk in Kaboel

De Tweede Kamer reageert geschokt op de 
gewelddadige dood van een Afghaanse 
tolk die voor de Europese politiemissie 
heeft gewerkt. Volgens betrokkenen stond 
hij op de Nederlandse evacuatielijst.

Een in India verblijvende broer van het 
slachtoffer vertelt dat de tolk door de tali-
ban is vermoord op zijn schuiladres in Ka-
boel. ,,Ze vroegen hem naar zijn naam en 
schoten hem met een AK-47 dood.’’ De Ka-
mer dringt aan op een ‘warm welkom’ 
voor gevluchte Afghanen. c pagina 4

Vier maanden cel voorwaardelijk. Dat is de eis 
tegen de vrouw die het halve Tourpeloton liet 
vallen met haar ‘Opi-omi’-bord. c  pagina 13

Twee miljoen 
tv-kijkers zagen 
hoe Martin en Ellen 
uit Elburg een 
prachtige 
modelspoorbaan 
bouwden. ,,Alsof je 
de wereldbeker 
wint.’’
c regio 15

Bij Roodkapje 
ging het al mis

Daar lag hij, de wolf. In de bossen bij Stroe. Doodgeschoten. 
Veel mensen lijken er blij mee te zijn, de wolf heeft geen best 
imago. Waarom toch? Nou, dat komt vooral door  sprookjes...

 c regio 2/3

De docuserie De Kinderen van Ruinerwold, gemaakt door Jessica Villerius 
(rechts) over het ‘schuilgezin’, wint de Gouden Televizier-Ring. c pagina 24/25
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 c Bewoners Deventerstraatweg ‘Pissig en emotioneel’ 

Padelbaan valt verkeerd 

Carmen Kuik
Zwolle

,,We waren pissig en emotioneel. 
Ik denk dat ze het geen plezierig 
gesprek vonden, maar we spraken 
uit de grond van ons hart.’’  Bram 
van Duinen van Bewonersbelang 
Deventerstraatweg blikt terug op 
de bewonersavond die het bedrijf 
Peakz organiseerde om de buurt 
bij te praten over de plannen die er 
liggen voor een nieuwe baan.

Padel is een sport die in razend 
tempo aan populariteit wint. Het 
lijkt op tennis, maar het is een stuk 
makkelijker onder de knie te krij-
gen. Padelclub Peakz heeft tot nu 
toe één vestiging in Zwolle: op het 
terrein bij de IJsselhallen. Hier 
vind je zes indoor- en vier out-
doorbanen. Er liggen plannen voor 
een tweede vestiging in de provin-

ciehoofdstad, die zou moeten ko-
men aan de Deventerstraatweg op 
het braakliggend stuk terrein tus-
sen supermarkt Boni en tanksta-
tion Firezone. Het stuk grond is ei-
gendom van NS. Totdat er defini-
tieve plannen komen voor het stuk 
Spoorzone, wil de NS het terrein 
mogelijk verhuren aan Peakz om er 
een sportcomplex te beginnen. 

Aanvulling
,,Er is veel vraag naar padel’’, zegt 
Diederik Meijntjes van Peakz Pa-
del. ,,Het is een aanvulling op wat 
we inmiddels aanbieden in 
Zwolle.’’ Assendorp is daarvoor de 
aangewezen plek, denkt Meijntjes. 
,,Als je kijkt naar de dekking in de 
stad, dan is dit een logische plek.’’ 

Je kunt al een balletje slaan op ba-
nen in Stadshagen (bij Padel 
Zwolle en Tennisvereniging TVZ), 
binnenkort in Berkum bij het Vic-
torium en in Kamperpoort bij 
Peakz IJsselhallen. ,,We willen ons 
graag vestigen in de Spoorzone, 
om zo ook mensen uit Assendorp 
en het centrum aan te spreken, ook 
voor inwoners van Zwolle Zuid 
wordt het toegankelijker.’’

De woordvoerder van Bewo-
nersbelang Deventerstraatweg:  
,,Ik heb niets tegen de sport, hart-
stikke leuk, maar niet op deze plek. 
Het hoort op een industrieterrein 
of op een sportpark. Laat ze lekker 
tussen de kantoorgebouwen of bij 
Windesheim gaan bouwen.’’ Ook 
bewonersclub De Vrienden van 

Assendorp keert zich tegen de 
plannen. Het grootste bezwaar is 
geluid- en lichtoverlast, zegt Van 
Duinen. ,, Wij zien het niet zitten 
dat er zo’n lichtbak tot elf uur ’s 
avonds in onze straat komt. We we 
vrezen dat galmende getiktok van 
die ballen. We willen ’s avonds 
rust aan onze kop hebben.’’

Tijdens de bewonersavond zijn 
de conceptplannen voor vijf out-
doorbanen met daarbij een horeca-
voorziening gedeeld met inwo-
ners, nog voordat de vergunnings-
aavraag is ingediend. Volgens 
Meijntjes om er samen met de 
buurt uit te komen. ,,Het is een 
tendens om sportvoorzieningen in 
de wijk te maken, dan is het logisch 
dat je daar met bewoners over 
spreekt. Wij hebben het gehad 
over parkeren, verkeersafwikke-
ling, verlichting en geluid. We kij-
ken of we daar ons voordeel mee 
kunnen doen bij de vergunnings-
aanvraag.’’

Geklets
Volgens Van Duinen is dat ‘ge-
klets’: ,,Een padelbaan hoort niet 
tegenover woningen. Als ze echt 
naar ons luisteren, komt die baan 
op een andere plek. Een paar kilo-
meter verder is sportpark de Mars-
landen. Daar vinden ze het hart-
stikke leuk als er een baan komt.’’ 

Bewoners van de wijk 
Assendorp zijn tegen de 
plannen voor een padelbaan 
aan de Deventerstraatweg in 
Zwolle. Padel is een sport die 
lijkt op een combinatie van 
squash en tennis. ,,We willen 
het niet, dat galmende 
getiktok van die ballen en zo’n 
lichtbak voor onze neus.’’

De 200-jarige kookwinkel Oldenhof is vanaf nu Hofl everancier. 
Burgemeester Peter Snijders overhandigt hier het bijbehorende 
schild aan de familie. Commissaris van de Koning Andries 
Heidema (uiterst links) klapt er voor in zijn handen. c regio 6

Kookwinkel  in 
Zwolle koninklijk 

FOTO FRANS PAALMAN

Erkenning Zwolse 
stationpianist 
Zanger Hans Jansen, beter 
bekend als de Zwolse stati-
onpianist, is verkozen tot 
‘beste singer-songwriter van 
Dronten’. Hij won de jaarlijkse 
wedstrijd met een zelf ge-
componeerd nummer over 
zijn overleden broer, dat hij 
voor de eerste keer voor pu-
bliek zong.
,,Ik vond het tof en ook span-
nend om mee te doen, vooral 
omdat het nummer zo per-
soonlijk is’’, vertelt Hans Jan-
sen. ,,Het gaat over mijn oud-
ste broer, het eerste kind van 
mijn ouders. Hij was voldra-
gen, maar bij de geboorte 
ging het mis. Ik heb het num-
mer twee jaar geleden ge-
schreven en wel aan familie 
laten horen, maar live voor 
publiek, dat is toch andere 
koek, omdat dat het verhaal 
niet kent. Het was goed om te 
merken dat het nummer werd 
gewaardeerd. En het verhaal 
was helder, zei de jury.’’

Eerste keer
Jansen deed ook voor de 
eerste keer in zijn leven mee 
aan een singer-songwriter-
wedstrijd. Omdat hij in juli van 
dit jaar Zwolle als woonplaats 
heeft verruild voor Dronten 
leek meedoen hem een leuke 
ingang om ook in Dronten be-
kend te worden. 

 g Peakz zou 
graag een 
padelbaan 
willen begin-
nen op het 
braaklig-
gend stuk 
terrein langs 
het spoor. 
FOTO FRANS PAAL-

MAN 
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