IS-dreiging over; Van Zanen wil toch ongerustheid wegnemen

Extra maatregelen rond het EK vrouwenvoetbal
voor een congres over duurzame
ontwikkeling.
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Burgemeester Jan van Zanen van
Utrecht heeft extra
veiligheidsmaatregelen
aangekondigd om de ongerustheid
bij toeschouwers, omwonenden en
speelsters weg te nemen over de
vermeende IS-dreiging. Hij wil dat
het EK voor vrouwen 'een feest
wordt in de stad'.
Van Zanen zegt geschrokken te
zijn van het alarmerende telefoontje
dat hij kreeg van Dick Schoof,
Landelijk Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV). Via internet had de top
van Islamitische Staat opgeroepen
om stadion Galgenwaard volgende
week tijdens het EK-duel EngelandSchotland aan te vallen. ,,Natuurlijk
schrok ik, maar dit is de wereld
waarin we leven en het is de
realiteit van vandaag.''
Van Zanen (foto) wil een veilig EK.
Dat is zijn verantwoordelijkheid als
burgemeester. Daarom neemt hij
extra maatregelen rond het
evenement.
Volgens de Landelijk Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV) is de dreiging sinds
gisteravond niet meer aanwezig,
maar Van Zanen wil de
ongerustheid rond het stadion toch
wegnemen. ,,We kunnen niet
uitsluiten dat een eenling door de
oproep geïnspireerd wordt'', zegt hij
vanuit New York, waar hij verblijft
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Van Zanen heeft vanuit de
Verenigde Staten twee keer
overleg gehad in de Driehoek, met
de politie en het Openbaar
Ministerie. ,,We hebben veel
overleg, maar ook met de KNVB,
de organisatie van het EK, de
AIVD, NCTV en de
veiligheidsdiensten. We willen dat
iedereen zich veilig voelt. Of er
sprake is van opluchting nu de
dreiging is weggenomen? Het is
mooi dat de NCTV dat heeft
waargenomen, maar we blijven
alert. We zullen nog strakker
beveiligen.''

op de toeschouwers. Voor de
uitverkochte openingswedstrijd van
het toernooi, zondag tussen
Nederland en Noorwegen,
proberen velen nog een kaartje te
krijgen.
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Politietoezicht
Zo zal er sprake zijn van verhoogd
politietoezicht in en rond de
verschillende locaties van het
evenement. Dat geldt in het
bijzonder voor de Fanzone, de
route van de Fanwalk en stadion
Galgenwaard. Daarnaast mag de
politie preventief fouilleren in de
omgeving van de verschillende
locaties van het evenement.
De directe omgeving van de
Fanwalk wordt geheel afgesloten
voor overig verkeer. Verkeer vanuit
zijstraten wordt tegengehouden
door de plaatsing van een
politievoertuig vlak voor het
kruispunt met de route van de
Fanwalk. Bij de Fanzone wordt de
Voorstraat afgesloten.
De toegangscontrole bij het stadion
wordt verscherpt. Zo worden alle
tassen onder toezicht van de politie
bij de ingangen van het stadion
gecontroleerd. Het fouilleren zelf
wordt ook geïntensiveerd. De extra
maatregelen kunnen worden
aangepast, indien de situatie
daartoe aanleiding geeft.
De recente en inmiddels
teruggetrokken terreurdreiging had
voor zover bekend niet veel effect
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