Eindfeest afgelast en vlaggen halfstok na dodelijk ongeval

School rouwt om verlies Ilias

Leerlingen en anderen drommen bij
elkaar op de plek waar Ilias bij een
ongeluk om het leven kwam. Ze
troosten elkaar, leggen bloemen en
knuffels of zijn gewoon even stil. In de
aula van het Niftarlake College staat
een foto van Ilias en is er een
condeolanceregister.
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MAARSSEN/DE MEERN
Het Niftarlake College in Maarsen
stond gisteren uitgebreid stil bij het
verlies van de 12-jarige brugklasser
Ilias el Aghzaoui, die
donderdagavond om het leven
kwam door een ongeluk met een
bus. Op de plek van het ongeval bij
De Meernbrug in De Meern werden
bloemen en knuffels neergelegd.
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Leerlingen druppelen in en uit de
aula. Daar heeft de school een
herdenkingsplek ingericht met een
foto en condoleanceregister. Lang
niet iedereen kende Ilias
persoonlijk, maar ze kenden hem
wel. ,,Het was zo'n vrolijke, blije
jongen,'' zegt Sanne. ,,Daar was er
echt maar één van. Iedereen wist
wie dat kleine jochie was.''
Noodlottig
Het einde van het schooljaar zit er
bijna op, maar van die
opgetogenheid is bij de leerlingen
in Maarssen, na het noodlottige
ongeval donderdagavond, niets
meer over. Het is omstreeks zes
uur als Ilias te voet de busbaan
Rijksstraatweg bij De Meernbrug
wil oversteken. Door nog
onbekende reden raakt een bus de
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jongen, die daarbij om het leven
komt.

ongeval als wegbeheerder opnieuw
te bekijken.

Het Niftarlake College, waar ook
het zusje van Ilias op zit, heeft het
eindfeest op 3 juli afgelast. Volgens
rector Pieter Desling is het
overlijden van Ilias ingeslagen als
een bom. ,,Een jongen die in de
bloei van zijn leven om het leven
komt, dat is uitermate tragisch. We
hebben veel aandacht voor
verdriet. Leerlingen kunnen ook bij
een vertrouwenspersoon terecht.''
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Bij VV De Meern, waar Ilias
voetbalde, hangen de komende
week de vlaggen halfstok. Op de
plek van het ongeval werden
gisteren de hele dag door bloemen,
knuffels en tekeningen neergelegd.
Leerling Jitteke legt een bosje
rozen neer. ,,Ik kan maar moeilijk
bevatten dat hij er niet meer is.''
Op het kruispunt hield wijkagent
Cees van Dam met een collegaagent een oogje in het zeil. ,,We
zijn er vooral voor de emotionele
steun en om het kruispunt een
beetje in de gaten te houden. Vele
mensen zijn erg geschokt door het
ongeval. De komende dagen sta ik
hier ook.''
Gewaarschuwd
De politie onderzoekt de toedracht
van het ongeval. Volgens voorzitter
Laurens Teuben van de wijkraad
Vleuten-De Meern hebben zij de
gemeente anderhalf jaar geleden al
gewaarschuwd voor de 'wirwar aan
verkeersstromen op het
onoverzichtelijke kruispunt'. ,,De
toenmalige wethouder is toen ook
met een aantal
verkeersdeskundigen komen
kijken, maar er werd nogal laconiek
over gedaan. Nu gaan we het
opnieuw onder de aandacht
brengen.''
Burgemeester Jan van Zanen laat
via zijn woordvoerder weten de
verkeerssituatie op de plek van het
zaterdag 27 juni 2015
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