Café De Don hangt tijdelijke sluiting boven het hoofd
niet helpt, is dit een ander middel
dat we kunnen inzetten."

Bij café De Don werden eerder al eens
de ruiten ingegooid.
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DE MEERN
FEMKE VAN ROOIJEN

Café De Don in De Meern moet op
last van de gemeente Utrecht
misschien voor twee weken de
deuren sluiten. De reden voor de
mogelijke sluiting is een
geweldsincident in het café,
ongeveer twee weken geleden.
Het is nog te vroeg om te kunnen
spreken over een definitieve
sluiting. ,,Het gaat hier om een
voornemen tot sluiting", aldus
woordvoerder Emine Osanmaz van
de gemeente Utrecht. ,,Van der
Horst krijgt nu eerst de kans om
zijn kant van het verhaal te doen.''

Na afloop van het incident heeft
van der Horst de politie niet direct
geïnformeerd over het voorval.
,,Dat wordt hem kwalijk genomen.
Daarom is besloten om hem een
voornemen tot tijdelijke sluiting te
sturen", zegt Osanmaz.
Slachtoffer
Naar eigen zeggen was van der
Horst te druk met het verzorgen
van het slachtoffer, waardoor hij de
politie niet op tijd kon inlichten.
Van der Horst is aangeslagen door
het bericht dat zijn café misschien
tijdelijk moet sluiten. Naast plek
voor jongeren biedt het café in De
Meern ook de mogelijkheid voor
ondernemersverenigingen uit de
buurt om te vergaderen en is het de
thuisbasis van zeven dartteams.

Een discussie tussen twee gasten
in het café was twee weken
geleden uit de hand gelopen. ,,Na
een verhitte discussie duwde één
van hen een kapot glas in het
gezicht van de ander", aldus
eigenaar Dennis van der Horst.
De uit de hand gelopen discussie is
niet het enige incident dat heeft
plaatsgevonden in het aan de
Meerndijk gelegen café De Don.
,,In het verleden hebben zich hier
meerdere incidenten voorgedaan.
Naar aanleiding daarvan is de
exploitant meerdere keren
gewaarschuwd'', aldus Osanmaz.
Het is volgens hem niet zo dat het
voornemen om het café te sluiten
er al langer lag, maar dit laatste
incident was de druppel die de
emmer deed overlopen. Met dit
voornemen hoopt de gemeente een
helder signaal af te geven aan de
eigenaar. ,,Als een waarschuwing
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