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Geachte dames en heren,  

In de Volkskrant van zaterdag 17 december 2011 is een artikel gepubliceerd over de pesterijen en 
misdrijven waarvan de familie Bouhtala het slachtoffer is geworden. Het geheel der gebeurtenissen 
heeft zich in circa 10 maanden afgespeeld. In deze periode is door de politie, het wijkbureau en door 
en namens mij persoonlijk veelvuldig contact onderhouden met het gezin Bouhtala. Alle betrokkenen 
zijn overtuigd van de ernst van de gebeurtenissen en de enorme inbreuk die daarmee op het 
levensgeluk van het gezin is gepleegd. Dat het gezin uiteindelijk is verhuisd betreur ik zeer. 
 
Het artikel is gebaseerd op de strafrechtelijke dossiers die door het Openbaar Ministerie aan de 
advocaat van het gezin zijn verstrekt. De advocaat heeft het OM om deze dossiers gevraagd omdat hij 
op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering de genomen vervolgingsbeslissingen wil 
laten toetsen door het Gerechtshof. Vervolgens zijn deze dossiers ter inzage gegeven aan de 
Volkskrant. Het is goed dat de rechter deze besluiten toetst. Ik wacht het oordeel van het Hof af. 
 
De kwestie is u al bekend. Ik was voornemens u over de voortgang van die procedure te informeren 
zodra de klacht is ingediend. Nu dit artikel is verschenen leek het mij gepast al nu te reageren. 
 
Overigens legt het artikel de vinger op een reëel en ernstig maatschappelijk probleem. Er zijn inwoners 
van onze stad die helaas worden geconfronteerd met buurtterreur. Voor de driehoek heeft dit 
vraagstuk eerste prioriteit. De driehoekspartners handelen en ondernemen actie met de middelen die 
het strafrecht en het bestuursrecht biedt. Daarnaast benutten we de mogelijkheden die het wijkgericht 
werken biedt. De driehoek zoekt daarbij steeds binnen de kaders van de rechtsstaat naar innovatieve 
middelen om de effectiviteit van de aanpak te verbeteren.  
 
De politie is voor het eerst met de familie Bouhtala in contact gekomen na een inbraak in hun woning 
in augustus 2010. In februari 2011 heeft zich vervolgens een reeks van incidenten voorgedaan op 
grond waarvan geconcludeerd kan worden dat sprake was van stelselmatige criminaliteit en ernstige 
buurtoverlast. Tussen maart en juni van dit jaar hebben zich nog drie strafbare feiten voorgedaan. 
 
Het artikel heeft als kop dat de politie heeft toegekeken bij het wegpesten van dit gezin. Van toekijken 
is echter geen sprake geweest.  
 
Ik wil u daarom in deze brief over de hoofdlijnen van het optreden van de politie en andere partners 
informeren. 
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De politie heeft op alle meldingen en aangiften gereageerd. Ik noem: 
• In alle zaken is de politie direct ter plaatse gekomen, heeft aangiften opgenomen en heeft 

onderzoek gedaan naar mogelijke daders.  
• In drie zaken zijn daadwerkelijk verdachten aangehouden en gehoord. 
• Voor de inbraak in augustus is een dader veroordeeld door de rechter. Een andere dader is 

veroordeeld voor een autokraak. 
• Een van deze daders is onder toezicht gesteld en in een jeugdinrichting geplaatst.  
• Mede op grond van politie-informatie zijn twee gezinnen uit de Heinrich Bertéstraat 

gedwongen verhuisd door juridische tussenkomst van de woningcorporatie.  
• De politie heeft gekwalificeerde opsporingsmethoden ingezet als observatie, internettaps, 

buurtonderzoek, forensische opsporing, het uitkijken van particuliere camera's die in de buurt 
aanwezig zijn en dergelijke. 

• Er is een aandachtsvestiging op de woning van de familie Bouhtala gemaakt en alle meldingen 
zijn tot prio1 meldingen opgewaardeerd. 

• Het politietoezicht, alsmede de inzet van gemeentelijke toezichthouders om de woning van de 
familie is geïntensiveerd. 

• In de woning zijn direct na de serie incidenten in februari camera's geplaatst om verdachten in 
beeld te kunnen krijgen. 

• De bewoners hebben een mobiel nummer gekregen waarop zij de politie direct kunnen 
alarmeren. 

• Eén betrokkene is op basis van politie-informatie door mij een gebiedsverbod opgelegd op 
grond van de Voetbal- en overlast wet. 

 
Naast de strafrechtelijke aanpak van de politie en het OM zijn door de gemeente maatregelen in de 
preventieve sfeer genomen. Voorbeelden zijn: 

• Ik heb de ouders van overlastgevende jongeren per brief aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kinderen. 

• Deze brief is gevolgd door oudergesprekken van de wijkagent en de gebiedsmanager 
Veiligheid. 

• De organisatie van drie buurtbijeenkomsten, waarin bewoners zijn geïnformeerd en zijn 
opgeroepen alle bij hen bekende feiten te melden bij de politie. 

• De voortgaande inzet van de groepsaanpak op de geprioriteerde jeugdgroep in Terwijde. 
• De inzet van slachtofferhulp en maatschappelijk werk voor het gezin Bouhtala 

 
Ik zie het als bestaansgrond voor Politie, OM en gemeente om slachtoffers van criminaliteit en ernstige 
buurtoverlast te beschermen en bij te staan. Vanuit deze opdracht denkt en werkt de driehoek aan de 
veiligheid in Utrecht.  
 
Ik verwacht u te hebben geïnformeerd. 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
mr. A. Wolfsen 
 


