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Van conflict tot gijzeldrama
Journalist schrijft boek over de ruzie tussen de gemeente Almelo en een caféhouder
Wilma van Meteren
Het lijkt haast onafwendbaar. Ahmet O. en zijn vrouw Ayse zijn zo
verwikkeld in de nachtmerrie die
hun grand café is geworden, dat escalatie niet kan uitblijven. Naar
hun gevoel is er sprake van tegenwerking en vriendjespolitiek bij de
gemeente.
Op 16 juni 2008 is Almelo wereldnieuws. Nadat Ahmet zijn droom in
brand heeft gestoken, gaat hij, twee
pistolen op zak, naar het stadhuis,
zet zijn Opel in lichterlaaie en gijzelt een wethouder en vier ambtenaren. “Gemeente altijd probleem”,
zegt hij tegen zijn gijzelaars.
Had dit voorkomen kunnen worden? “Moeilijk te beantwoorden”,
zegt Mirjam Pool. “Toevallig zou er
op de dag van de gijzeling een overleg zijn op het stadhuis hoe de opgelopen spanning bij de O.’s gekeerd zou kunnen worden.”
Haar nieuwe boek ‘Procedures en
pistolen’ is ze een precieze reconstructie van het drama, waarvan ze
bij toeval – ze werkte tijdelijk op
het stadhuis – getuige was.
In de media was het de sympathieke restauranthouder versus de kille
gemeentebureaucratie. “Snelle conclusies” en bij nadere beschouwing
bezijden de werkelijkheid. Ze leerde ook: “Niet iedereen loopt met
wapens rond, maar het kan in elke
gemeente misgaan.” Na Almelo zijn
er meer gevallen, met als meer recent dieptepunt de nog onopgehelderde brandstichting in het stadhuis van Waalre.
Een reeks gebeurtenissen dreef de
trotse O., die met zijn eerste restaurant De Molen vrij succesvol was,
tot zijn wanhoopsactie. Pool beschrijft: “Kijk naar de kluwen van
ingewikkelde vergunningen en regelingen waar burgers mee te maken krijgen. Bovendien krijg je vanuit de gemeente en haar diensten
verschillende signalen, die niet met
elkaar stroken. En daarbovenop
heb je het gevoel dat je niet wordt
gehoord, je inspanningen om iets

Marechaussees verlaten het stadhuis tijdens de gijzeling. FOTO HERMAN ENGBERS

goeds te doen voor Almelo miskend
worden, terwijl je verwacht dat de
overheid je helpt. Dan kan er een
cocktail van frustraties ontstaan.”
Hoewel journaliste Pool, die eerder een boek publiceerde over het
leven van Nederlandse gezinnen in
armoede, in de huid probeert te
kruipen van burgers – in dit geval
van de ondernemers O. – kiest ze
geen partij. De hardwerkende Ahmet gemangeld en gek gemaakt
door de overheid, zoals de breed gedragen teneur destijds was? Ze
houdt zich bewust bij de feiten. “Ik
laat vooral zien hoe complex alles
in elkaar zit, zodanig dat de complexiteit zelf het probleem wordt.”
Die feiten zijn zeker niet altijd in
het voordeel van de O.’s. “Het is terecht dat gemeenten met de wet Bibob in de hand horeca-ondernemers doorlichten. Hoewel Almelo
formeel alleen te maken had met
de aanvrager van de vergunningen,
mevrouw O., bleek Ahmet een
meervoudig strafblad te hebben wegens verboden wapenbezit. Een gemeente moet op haar hoede zijn.”

Vijf jaar later
Restauranthouder Ahmet O. hield
in 2008 op het stadhuis van Almelo vier ambtenaren en een wethouder urenlang onder schot. Er vielen geen doden. Maar vijf jaar na
dato siddert de gijzelingsactie nog
na bij alle betrokkenen.
O. kreeg in hoger beroep elf jaar
gevangenistraf wegens poging tot
moord op wethouder Sjoers, het
vonnis is in cassatie bevestigd.
Hij is vorig jaar tot ongewenst
vreemdeling verklaard en moet
het land verlaten zodra hij weer
vrijkomt.
Mirjam Pool
schreef een boek
over het drama,
van de aanloop
tot de afloop,
‘Procedures en
Pistolen’, uitgegeven door Atlas
Contact.

Financieringsbronnen voor de verbouwing en de inrichting van het
grand café bleven duister. En dan
uitte Ahmet ook nog eens doodsbedreigingen.
Bij de gemeente signaleert ze een
structureel probleem: de bestuurscultuur. “Die gaat voorbij aan de
burgers. Zelfs buitenstaanders konden zien dat de ambities, zoals het
binnenstadsplan (waar O.’s café niet
in paste), veel te groot waren voor
zo’n stad.” Het gaf Pool te denken
dat bij het speculeren op straat over
de identiteit van de gegijzelde wethouder, de naam Sjoers steeds viel.
Ook Ahmet had het vooral aan de
stok met deze wethouder. Maar
nee, de gijzelaar was niet Sjoers,
maar collega Kuiper. Ahmet O. had
Sjoers niet kunnen vinden.
Toen een kritisch rapport over die
Almelose bestuursstijl verscheen,
“dat de vinger op de zere plek legde
en voor velen in de stad een feest
van herkenning was, werd de boodschapper aangevallen. Terwijl je
ook zou kunnen denken: zit er misschien wat in?” Te weinig is erkend
dat de sympathie voor Ahmet en de
felle kritiek op de gemeente ergens
op zijn gebaseerd, meent Pool.
Ook nu er een nieuw gemeentebestuur is, ziet ze weinig verandering,
bijvoorbeeld in de discussie over
een nieuw stadhuis. “Gemeenten
moeten beseffen dat ze geen autonome instellingen zijn. Als je de eigen bevolking tegen je krijgt, en er
is geen vertrouwen dat de overheid
op een integere manier de regels
hanteert, dan heb je een probleem.”
Als haar boek een boodschap
heeft, dan is dat: Kijk hoe heftig het
was voor de betrokkenen. “Over de
gijzeling werd heel makkelijk heen
gestapt, want die was toch goed afgelopen. De ambtenaren konden
gewoon om vijf uur naar huis,
klonk het. Als mensen zich de impact hadden gerealiseerd, hadden
ze niet gezegd ‘net goed, die tik op
de vingers’. Dat zit toch heel dicht
tegen het goedkeuren van geweld
aan.”

OM vervolgt Tilburg
voor ongeluk zwembad
De gemeente Tilburg en twee
van haar ambtenaren worden
aangeklaagd voor een dodelijk
ongeluk in zwembad De Reeshof. Eind 2011 kwam een baby
om het leven toen twee luidsprekers op haar vielen. De moeder
van het vijf maanden oude meisje raakte gewond. De gemeente
en de ambtenaren hebben niet
genoeg gedaan om het ongeluk
te voorkomen, meldde het Openbaar Ministerie gisteren. Het OM
en de gemeente willen niet zeggen wat voor baan de twee ambtenaren hadden. De gemeente en
de ambtenaren zijn aangeklaagd
voor dood door schuld. Daarop
staat een gevangenisstraf tot
twee jaar of een boete van maximaal 19.500 euro. (ANP)

Geld voor opvang van
Syrische vluchtelingen
Nederland stelt drie miljoen euro extra beschikbaar voor de opvang van Syrische vluchtelingen.
Minister Frans Timmermans
(buitenlandse zaken) kondigde
dat aan tijdens een bezoek aan
het Turkse vluchtelingenkamp
Nizip aan de Turks-Syrische
grens. Van het bedrag gaat twee
miljoen euro naar de opvang van
vluchtelingen in de regio door
de VN-organisatie voor vluchtelingen UNHCR. Een miljoen euro
is beschikbaar voor de opvang
van vluchtelingen in Syrië. (ANP)

Tien tips over gevonden
baby in Roermond
Bij de politie zijn tien tips binnengekomen over de baby die
dinsdag in Roermond werd gevonden op een groenstrook
langs de Wilhelminalaan. De
gouden tip zit er niet bij, maakte
de politie gisteren bekend. Gisterochtend hield de politie een
passantenonderzoek bij de vindplaats van het jongetje. Volgens
een woordvoerder van de Raad
voor de Kinderbescherming is
het jongetje drie of vier dagen
oud. Voor het kind is een pleeggezin gevonden. (ANP)
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• Eén verpakking (4x 5ml) is voldoende voor 4 maanden bescherming
voor de kat en kleine hond, 2 maanden voor de middel en grote hond.
• Unieke plantaardige formule die volledig veilig is voor uw hond en kat,
maar uiteraard ook voor uw kinderen en u!
• Niet chemisch, alcoholvrij, geen irritaties en onschadelijk voor bijen!
• Tevens verkrijgbaar in ons voedingsadviescentrum aan de Europalaan 20.

Voedingsadviescentrum Europalaan 20 Alphen a/d Rijn
Tel: 0172-747455 www.mrfishkibble.com

Leerbaan moeilijker te
vinden voor mbo’ers
Mbo’ers die zich inschrijven
voor een leer-werktraject hebben steeds meer moeite om een
leerbaan te vinden. Dit schooljaar vond 10 procent van deze
studenten geen leerwerkplek,
vorig jaar was dat 4,5 procent.
Dat blijkt uit cijfers van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De
daling van het aantal leerplaatsen is te wijten aan de crisis. Volgens de SBB geven leerbedrijven
ook de voorkeur aan studenten
van hogere niveaus. (ANP)

Correcties
• Op de buitenlandpagina schreven we gisteren dat Gerhard
Schröder in 2005 herkozen
werd als bondskanselier na
een campagne tegen de Irakoorlog. Dat was echter in 2002.
• In de rubriek personalia lieten
wij de Tour de France dit jaar
eindigen op 13 juli. De finish is
echter zondag 21 juli.

