Zwaarbewapende agenten paraat

Station staat op scherp
burgemeester Van Zanen.
YELLE TIELEMAN

De aanwezigheid van de
gewapende agenten heeft niet tot
grote onrust geleid onder reizigers.
Zij reageerden kalm.

De agenten van de Bewakingseenheid
zijn bewapend met machinegeweren.
MARNIX SCHMIDT

Burgemeester Jan van Zanen heeft
gisteren intensief contact
onderhouden met de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid en de
inlichtingendiensten.
,,Via hen probeer ik me zoveel
mogelijk te informeren over het
dreigingsniveau in Utrecht. Het
Centraal Station is natuurlijk een
target waar dagelijks
honderdduizenden mensen komen.
Vooralsnog is er echter geen
aanwijzing dat er een aanslag
ophanden is."
Direct nadat de eerste berichten
binnensijpelden over de aard van
de aanslagen in de Belgische
hoofdstad trokken de agenten die
zich bezighouden met de veiligheid
op het station betere
veiligheidsvesten aan. Aan het
einde van de middag kwamen daar
speciaal getrainde agenten van de
Bewakingseenheid bij. Zij dragen
machinegeweren en kogelwerende
vesten.

De Domtoren had gisteravond de
kleuren van de Belgische vlag.
ERIK VAN 'T WOUD

UTRECHT
Zwaarbewapende agenten van de
Bewakingseenheid van de politie
staan sinds gistermiddag paraat op
station Utrecht Centraal. Zij houden
zich bezig met de bewaking en
kunnen ingezet worden bij
surveillances. Na de aanslagen van
gisteren in Brussel is het geweld
'wel heel dichtbij gekomen', zegt
© AD

,,Dan gaan onze mensen er direct
heen om de dialoog aan te gaan.
We hebben daar zeer goed
getrainde mensen voor. Vooralsnog
proef ik bij al die partijen in onze
stad vooral afschuw en onbegrip
over de aanslagen. Maar zij zeggen
ook: we laten ons niet gek maken."
Medeleven
Direct na de aanslagen heeft de
burgemeester zijn medeleven
betuigd aan de Belgische
ambassadeur. ,,Vandaag hebben
opnieuw talloze onschuldige
mensen het leven verloren. Het
doden en verwonden van
onschuldige mensen leidt tot
gevoelens van verdriet en
onzekerheid in onze samenleving,''
aldus Van Zanen in zijn boodschap.
Uit solidariteit met de slachtoffers in
België was de Domtoren
gisteravond getooid in de kleuren
van de Belgische vlag. " P3

Ondertussen probeerde de
gemeente Utrecht via haar
contacten zo goed als mogelijk te
peilen hoe de sfeer in de stad zich
ontwikkelde. ,,We hebben direct
contact gezocht met bijvoorbeeld
de Joodse gemeenschap in de
stad, maar ook met alle moskeeën,
het jongerenwerk en de scholen.
Zo kunnen we monitoren of er
onrust in de stad is die misschien
om een reactie vraagt."
De burgemeester doelt daarbij op
mensen die de aanslagen wellicht
goedkeuren of sympathiseren met
jihadistisch geweld. Mocht dat het
geval zijn, dan treedt hij meteen op.
woensdag 23 maart 2016
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