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Dit is een berberaapje. Een soortgelijke aap is onlangs in Dordrecht in beslag gehomen in een woonhuis. Het dier is ondergebracht bij de Stichting AAP in Alm-
ere. Berberapen worden vaak in de zomer vakantie uit Marokko meegesmokkeld. De politie Zuid-Holland Zuid wil meer zicht in deze illegale dierenhandel krij-
gen. Twee politiemedewerkers gaan zich de komende maanden specialiseren. FOTO SABINE JOOSTEN/STICHTING AAP 

DORDRECHT 

Verdacht van ontucht 
Een 59-jarige medewerker van de 
afdeling facilitaire zaken van de 
politie Zuid-Holland Zuid is op 
non-actief gesteld, omdat hij wordt 
verdacht van ontucht met een 
minderjarige. Het is nog onhekend 
welke relatie de man had met het 
slachtoffer. Het zedenmisdrijf heeft 
buiten diensttijd plaatsgevonden. 

SUEDRECHT 

Inbrekers actief 
Inbrekers zijn de afgelopen dagen 
met wisselend succes actief ge-
weest in Sliedrecht-West. Uit een 
woning aan de Prinsenweer wer-
den sieraden, geld en fotocamera's 
weggehaald. Bij een huis aan de 
Alewijnsweer strandde een inbraak-
poging, maar uit een andere wo
ning verdwenen geld en sieraden. 

PAPENDRECHT 

Vrouw mept met vaas 
De politie heeft maandag in een 
huis aan de Staringlaan een 39-jari-
ge vrouw aangehouden die de 
stenen voet van een schermerlamp 
op het hoofd van een 45-jarige man 
had stukgeslagen. Het slachtoffer 
zei dat de vrouw, die had gedron-
ken, in zijn slaap hadtoegeslagen. 
Hij had een bult en snijwonden. 

DORDRECHT 

Bromfiets na jaren terug 
Met de aanhouding van een 43-jari-
ge Dordtenaar en een 27-jarige 
man zonder verblijfplaats is een 
vijf jaar oude bromfietsdiefstal 
opgelost. De mannen werden op 
het Steegoversloot aangehouden, 
toen de jongste de brommer van de 
oudste wilde kopen. Die bleek in 
2001 te zijn gestolen in Maarssen. 
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Rechtbank: 
ontslag 
agent was 
terecht 
NIELS DEKKER 
DORDRECHT 

Politieman G. Visser heeft de nood-
hulpverlening van Zuid-Holland 
Zuid in gevaar gebracht door niet in 
te grijpen toen collega's onder 
diensttijd uitstapjes maakten bui
ten de regio. 

Dat heeft de Dordtse rechtbank 
beslist in de rechtszaak die de46-ja-
rige brigadier had aangespannen 
om zijn ontslag aan te vechten. 

Visser, die na zijn conge bij het 
korps Haaglanden aan de slag kon, 
werd vorigjaar samen met een ande
re brigadier en een agent op straat 
gezet. 

Volgens het korps waren zij de 
hoofdschuldigen in de affaire van 
reizende agenten. Politiemensen 
maakten onder werktijd met de 
dienstwagen reisjes naar Amster
dam en Rotterdam. 

Doel: zo ver mogelijk buiten het 
gebied komen zonder te worden ge-
snapt. 

De zaak kwam aan het licht toen 
agenten werden geflitst op de rand-
weg van Amsterdam. 

De ontslagen agent maakte de 
reisjes naar Rotterdam en Amster
dam, maar de twee brigadiers op de 
meldkamer waren daarvan op de 
hoogte en meldden dat niet aan hun 
leiding. Dat werd hen extra zwaar 
aangerekend. 

Ten onrechte meende Visser, die 
zijn straf te zwaar vond. Hij werd 
daarin gesterkt door het vonnis van 
de Bezwaren Advies Commissie. De 
meervoudige kamer van de recht
bank kiest echter de kant van de 
korpsleiding. 

De rechtbank oordeelt in haar 
vonnis dat de 'aard en ernst van ver-
weten gedragingen' dusdanig zijn 
dat 'onvoorwaardelijk ontslag niet 
onevenredigis'. 
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D De off icier van justitie heeft de 
rechtbank gevraagd W. van S. 

vrij te sprekenvanbrandstinchting 
aan de Thorbeckelaan. 

Verdachte W. van S.heeft niet de 
I woorden op het huis aan de 

Thorbeckelaan geschreven want 
'hij gebruikt dergelijke taal niet'. 

Na vijf maanden staan alleen de restanten van de bovenwoning nog overeind. FOTOIRICHARDVANHOEK 

Brand Sliedrecht 
blijft rn raadsel 

Buurt 

Buurt heeft genoeg van 
mistroostig aangezicht 

SUEDRECHT/WERKENDAM 

Officier van justitie mr. D. 
Jeras heeft de Bredase 
rechtbank gisteren ge

vraagd om de 45-jarige 
W.van S., die verdacht wordt 
van brandstichting in een wo-
ning aan de Sliedrechtse 
Thorbeckelaan, vrij te spre-
ken. Wei zou hij een loods in 
Werkendam aangestoken 
hebben. 

Volgens Jeras ontbreekt 
het bewijs dat de inwoner 
van Gorinchem de bovenwo
ning op 17 april in lichterlaaie 
zette. De officier van justitie 
wijst erop dat de verdachte 

. omstreeks het tijdstip van de 
brand niet in de Thorbecke
laan is gezien. Van S. heeft 
ook een alibi. Zijn zoon meld-
de de politie dat S. ten tijde 
van de brand, de vroege mor-
gen van Tweede Paasdag, bij 
hem logeerde. De officier van 
justitie vindt daarnaast dat 
een echt motief ontbreekt. 

De verdachte zou het pand 
aanvankelijk kopen, maar 
kreeg de financiering niet 
rond. Uiteindelijk moest hij 
de overdracht laten schieten 
en een boete van 13.000 euro 
-tien procent van de koop-
som-betalen. Dat zou een mo

tief kunnen zijn, maar: 
„Brandof niet, die boete blijft 
toch bestaan", concludeerde 
de officier gisteren. 

Jeras vroeg de rechtbank 
de schadeclaim van de eige-
naar, zo'n 31.000 euro, niet 
ontvankelijk te verklaren. De 
eigenaar had op z'n oude dag 
willen genieten van de op-
brengsten van de woning, 
maar die werd door de brand 
verwoest. Ook een deel van 
de beneden de woning gele-

EJ Verdachte zou 
volgens de officier 
wel brand in loods 
Werkendam 
hebben gesticht 

gen videotheek Movie Max 
liep forse schade op. Tech-
nisch onderzoek wijst uit dat 
het vuur in de hal van het 
huis is ontstaan. De onderzoe-
kers kunnen niet met zeker-
heid zeggen of de brand is 
aangestoken. 

De verdachte ontkent elke 
betrokkenheid bij de zaak. 
Ook het opschrift 'Niet wel-
kom. Sterf poot. Oplichters', 
dat na de brand op de hoek 
van het huis werd aangetrof-

fen, zou niet van zijn hand 
zijn. „Ik gebruik dergelijke 
taal niet." De verdachte is vol
gens de officier van justitie 
wel verantwoordelijk voor 
een brand op 10 november in 
een loods United Timber in 
Werkendam, waar hij des-
tijds werkte. Jeras eiste daar-
voor een voorwaardelijke cel-
straf van drie maanden en 
240 uur werkstraf. Het be
wijs bestaat onder meer uit 
getuigenverklaringen van 
ex-collega's. Het viel hen op 
dat Van S. op de bewuste dag 
zeer vroeg wilde lunchen, de 
kantine gedurende vijf minu-
ten verliet en aarzelde om de 
brandweer te bellen. Daar
naast zou hij aan een vrien-
din bekend hebben dat hij 
het vuur in de loods veroor-
zaakte. De advocaat van de 
verdachte, mr. W.J.G. Schro
der, pleit voor vrijspraak van 
beidebrandstichtingenbij ge-
brek aan bewijs. Hij legde er 
de nadruk op dat zijn client 
geen motief had om het be-
drijf waar hij werkte in de as 
te leggen. De verdachte is ook 
niet gezien in de buurt van de 
brandhaard. De verklaring 
van de ex-vriendin doet hij af 
als 'nonsens' Uitspraak over 
tweeweken. 

SLIEDRECHT 
Het pand aan de Thorbecke
laan staat er nog net zo bij 
als vlak na de brand op Twee
de Paasdag: het dak is weg, 
de steunbalken zijn zwartge-
blakerd en de deuren zijn 
dichtgetimmerd. Op de 
muur staat nu al bijna vijf 
maanden lang de tekst: "Niet 
welkom. Sterf poot' en 'op
lichters'. Videotheek Movie-
Max op de onderste verdie-
ping van het pand, staat ook 
nog steeds leeg. De winkel 
ernaast is door schade vaker 
dicht dan open en heeft 
posters 'totale leegverkoop' 
op de ramen hangen. 

Buurtbewoners ergeren 
zich groen en geel aan het 
gebouw. „Niemand vindt het 
leuk", zegtbewoner A. de 
Raad. Vanuit zijn woning 
kijkt hij recht tegen de muur 
met teksten aan. 

„Hetis geen gezicht. De 
hele buurt is verder netjes en 
dan kijk je tegen dit vieze 
zooitje aan. Is er dan hele-
maal niks aan te doen? Ik 
kan niet begrijpen dat het zo 
lang duurt voordat die let
ters weg worden gehaald." 

Dat de videotheek dicht is, 
vindt De Raad ook jammer. 
„Natuurlijkhad je er's 
avonds wel eens overlast 
van, maar vaak was het 
gewoon gezellig druk." 

Een voorbijganger zegt dat 

ze zich niet zo aan het pand 
stoort. „Maar ik woon hier . 
verderop in de straat dus ik 
merk het niet echt. Mrjn 
zoon vindt het wel jammer 
dat de videotheek dicht is. Ik 
kan me goed voorstellen dat 
het vervelend is, als je er 
tegenover woont." 

De winkeliers in de straat 
hebben er ook last van. M. 
IJzerman werkt in de inte-
rieurwinkel naast het pand 
en legt uit: „Als er klanten 
komen, zien ze gelijk de 
muur met die teksten. Dat is 
natuurlijk geen goede recla
me. Het is een vreselijk 
troosteloze boel. Het zou 
lekker zijn als het opgeknapt 
zou worden." De gemeente 
Sliedrecht, laat weten dat het 
pand binnenkort inderdaad 
opgeknapt zal worden. De 
eigenaar van het gebouw 
heeft inmiddels een aan-
vraag voor een bouwvergun-
ning gedaan. „De aanvraag 
wordt behandeld, dus in 
principe moet het pand 
binnenkort in de 'oorspron-
kelijke staat' hersteld zijn", 
aldus een woordvoerder. De 
gemeente heeft niet overwo-
gen de teksten te laten verwij-
deren. Dat gebeurt alleen bij 
teksten die duidelijkbeledi-
gend voor bevolkingsgroe-
pen zijn. Bovendien waren er 
geen klachten over binnen 
gekomen. 

Kort nieuws 

ZWIJNDRECHT 
Nieuw seizoen 
Piramide 
Vanavond om acht uur 
begint een nieuwe serie 
spirituele avonden in 
wijkcentrum Het Baken 
aan het Slagveld in 
Zwijndrecht. 
Vandaag is er een Enge-
lenavond. Aan de hand 
van een foto of voorwerp 
worden er verdiepende 
boodschappen gegeven 
aan de bezoekers. Ook 11 
September' en het jaar-
programma komen aan 
de orde. 

ZWIJNDRECHT 
Vrienden van 
Norderstedt 
Stichting Internationale 
Contacten Zwijndrecht 
bereidt de viering voor 
van het 25-jarig jubi: 
leum van de vriend-
schapsband tussen 
Zwijndrecht en het 
Duitse Norderstedt. De 
stichting zoekt mensen 
die in de afgelopen 
kwart eeuw contact 
hebben gehad met inwo-
ners van Norderstedt of 
dat alsnog willen. 
Informatie: tel. 078-
6124278. 

H.I.AMBACHT 
Senioren komen 
in beweging 
Hendrik-Ido-Ambacht • 
houdt zaterdagl6 Sep
tember in het Baxpafk 
van 10.30 tot 16.00 uur 
een activiteitendag voor 
50-plussers. 
Ouderenbonden, Gecoor-
dineerd Ouderenwerk, 
Topfit en het sportservi-
cebureau laten de senio
ren onder meer fietsen, 
jeu de boules en badmin
ton spelen en kennisma-
ken met de handboog, 
Nordic walking en boe-
rengolf. 

PAPENDRECHT 

Veertiende 
Jeugd-Alpha 
Jongeren die meer wil
len Weten over het chris-
telijke geloof, kunnen 
deelnemen aan de 
Jeugd-Alpha die voor de 
veertiende keer in Papen-
drecht wordt gehouden. 
Zaterdagl6 September 
wordt ervanaf 18.00 uur 
tekst en uitleg gegeven 
in de Elimkerk aan de 
P.C. Hooftlaan. 
Meer informatie is ver-
krijgbaar via telefoon-
nummer: 078-6157667 

PAPENDRECHT 
Kleuterboeken-
dub Letterpret 
Jeugdcentrum Interval 
in Papendrecht start 
woensdag 20 September 
een serie van zes bijeen-
komsten van de Kleuter-
boekenclub. 
Eens in de twee weken 
wordt een boek dat de 
kinderen mee naar huis 
krijgen, besproken door 
middel van 'drama-ele-
menten'. 
Voor inschrijvingen of • 
meer informatie: 078-
6150993 


