VVD bepleit meer surveillance totdat er camera's hangen

P+R-terreinen Breukelen walhalla voor autokrakers

Een rondgang over de parkeerterreinen
bevestigt de slechte reputatie van P+R
Breukelen. Hier en daar ingeslagen
ramen.
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De parkeerterreinen rondom station
Breukelen hebben een slechte
reputatie. Vrijdag werd er een man
doodgeschoten. Eerder die week
werden er zeker tien autokraken
gepleegd.
Dat er geregeld autoruiten worden
ingetikt, wist Frank Masteling wel.
Hij is fractievoorzitter van VVD in
Stichtse Vecht en werkt dicht bij
station Breukelen. Maar in de nacht
van afgelopen maandag op
dinsdag was het wel erg
dramatisch, zegt hij. ,,Ik heb
dinsdagochtend op parkeerplaats
P1 gekeken. Daar waren acht
autokraken gepleegd. En ook op de
andere parkeerterreinen zijn
autoruiten ingetikt. Bij elkaar meer
dan tien in één nacht.''
De gratis P+R Breukelen rondom
het station is twee jaar geleden flink
uitgebreid. Op de drie terreinen
kunnen 600 auto's worden
geparkeerd. Handig voor reizigers
die auto en trein combineren.
Bovendien ligt Breukelen centraal
in de Randstad: de trein is in 13
minuten in Utrecht en 31 minuten in
Amsterdam.
Walhalla
De ligging van de parkeerterreinen
vormt een walhalla voor
autokrakers. Vooral P1 en P2 (waar
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vrijdag geschoten werd) liggen
betrekkelijk afgelegen. Het station
is onbemand en er zijn geen
woningen of bedrijven - een
snackbar uitgezonderd - in de
directe omgeving. Wie kwaad wil,
zal - zeker 's nachts- niet snel
worden opgemerkt. De oprit naar
de A2 vormt een snelle vluchtroute.
Alleen bij P3 is meer reuring
vanwege het naastgelegen Van der
Valk Hotel Breukelen.

de Amsterdamse crimineel Jaïr
Wessels. Volgens Het Parool was
de 30-jarige Wessels eerder al door
de politie gewaarschuwd dat hij
gevaar liep. Onlangs zou hij een
grote partij cocaïne hebben
gestolen.
Voor zover bekend zijn er geen
aanhoudingen verricht. De politie is
bezig met onderzoek en wilde dit
weekeinde geen verdere
mededelingen doen.

Een rondje over de
parkeerterreinen zaterdag bevestigt
dat beeld. Bij vier auto's zijn ruiten
ingetikt. Dashboardkastjes zijn
overhoop gehaald, de talloze stukje
glas liggen verspreid tussen de
stoelen en op de grond.
Niemand die weet wanneer het
gebeurd is. Zolang de eigenaar de
auto niet ophaalt, blijft de rommel
liggen.
De gemeente Stichtse Vecht
onderkent de problemen en bereidt
de plaatsing van camera's voor.
Dat gebeurt in september. Een
eerdere proef met camera's op de
terreinen had een groot positief
effect.
VVD'er Masteling is groot
voorstander van cameratoezicht.
,,Het zou een mooi bijeffect zijn dat
ook andere trammelant verdwijnt.
Als er nu al camera's hadden
gehangen, was de schietpartij
misschien niet gebeurd. Je zou dan
verwachten dat ze niet voor deze
plek hadden gekozen.''
Hij pleit voor meer
politiesurveillance op de
parkeerterreinen totdat de camera's
functioneren.
Crimineel
Op P2 is zaterdag niets meer te
zien van de dodelijke schietpartij.
Alleen gele kruisjes op het wegdek
herinneren aan het
politieonderzoek naar de dood van
maandag 10 juli 2017
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