
 
 
© 2008 Copyright DePers.nl 
 

 
 

 

 

Vrijspraak jongeren Kanaleneiland 

  

 

  

Gepubliceerd: woensdag 13 februari 2008 14:00 
Update: woensdag 13 februari 2008 14:57 

Het Openbaar Ministerie hanteert een te ruime definitie van samenscholing. 
Dat bleek woensdag voor de kantonrechter in Utrecht waar zeven jongeren 
terechtstonden voor het overtreden van het samenscholingsverbod in de 
Utrechtse wijk Kanaleneiland. Alle zeven werden vrijgesproken.  
 

 
De rechter oordeelde dat de groep in oktober vorig jaar, toen het verbod inging, 
weliswaar in een groep van meer dan vijf personen op straat had gestaan, maar 
daarmee is samenscholing nog niet bewezen. Het simpelweg met een groep 
mensen op de openbare weg staan, is niet per definitie samenscholing. "Er zal hoe 
dan ook sprake moeten zijn van een (dreigende) verstoring van de openbare 
orde", stelde de rechter.  
 
De burgemeester van Utrecht had een lijst laten opstellen van tachtig jongeren 
voor wie het samenscholingsverbod geldt. De zeven, tussen 15 en 19 jaar oud, 
staan op deze lijst. Het OM had tegen allen een boete geëist van 240 euro. Justitie 
had er in de rechtbank op gewezen dat de criminaliteit in de wijk het laatste 
kwartaal met 29 procent is gedaald vergeleken met vorig jaar. Dat zou mede 
komen door het samenscholingsverbod.  
 
In totaal werden elf verdachten aangehouden voor overtreding van het verbod. 
Twee van hen hebben een taakstraf uitgevoerd, een derde gaat dit binnenkort 
doen en de vierde heeft een boete betaald. De zeven overigen stapten naar de 
rechter en haalden hun gelijk.  
 
De advocaat van twee van de zeven jongeren noemde hun vervolging twee weken 
gelden al juridisch onjuist. Het argument dat de buurt minder overlast heeft, 
overtuigde advocaat Bo Tieman niet. "Als je alle jongeren in die leeftijd vastbindt, 
heb je ook minder overlast." De lijst van jongeren zou bovendien onbetrouwbaar 
en discriminerend zijn. "Marokkanen hebben een straatcultuur, dus is het logisch 
dat nu alleen Marokkaanse jongeren op de lijst staan."  
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Samenscholingsverbod Kanaleneiland  
'In de Utrechtse wijk Kanaleneiland heerst de anarchie' 
Hekken om bejaardenflat 
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Kanaleneiland  
Kanaleneiland is een typische 
naoorlogse wijk met veel eentonige 
semi-hoogbouw (portiekflats van 4 
hoog zonder lift), rechte straten en 
relatief veel kijkgroen. De subwijk 
heeft een sobere en hier en daar 
grauwe uitstraling, met name in 
Kanaleneiland-Noord. 
 

 
Blijf van mijn wijk | Via: Youtube 
 
Hekwerk 
Het programma 4 in het land deed 
enkele weken onderzoek in 
Kanaleneiland-Noord nadat de 
gemeente hekken rond een 
seniorenflat plaatste om 
vluchtroutes voor criminelen op 
scooters af te snijden. De 
cameraploeg werd driemaal binnen 
vijf minuten de wijk uitgejaagd door 
groepen jongeren. 
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