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Inhoudelijk gedeelte
“Ik ben al gedurende vijftien jaar het visitekaartje van de Gemeente Weert als buitengewoon
opsporingsambtenaar voor de veiligheid van alle burgers in deze gemeente. Door mijn oog voor
dienstverlening heb ik een vertrouwd gezicht opgebouwd.
Mijn benadering op de bewuste woensdagmorgen van 18 maart 2015 naar verdachte was zoals ik
iedereen benader, tijdens de professionele uitoefening van mijn functie als BOA voor de gemeente
Weert, namelijk klantvriendelijk en correct.
Ik sprak de verdachte aan over de wijze waarop zijn vrachtauto geparkeerd stond. Als reactie
hierop deed verdachte dreigende, beledigde en discriminerende uitlatingen tegen mij en sloeg mij
met vlakke hand tegen mijn borstbeen.
Door de harde klap raakte ik uit balans en kon net voorkomen dat ik zou vallen. Ik was in shock en
stond te trillen over mijn hele lijf.”
Geestelijke en lichamelijke gevolgen
“Door de harde duw en zijn racistische dreigementen heeft verdachte mij op deze dag persoonlijk
enorm geraakt zowel geestelijk als lichamelijk. In al die jaren ben ik nooit zo persoonlijk bedreigd,
beledigd, gediscrimineerd en fysiek aangevallen als op de bewuste woensdagmorgen 18 maart; dit
terwijl ik gewoon op een correcte manier mijn werk uitvoerde voor de Weerter samenleving. De
beledigende en discriminerende uitlatingen waren overduidelijk van persoonlijke aard, omdat
verdachte ook tegen mijn collega herhaaldelijk heeft geroepen 'neem dit kutwijf mee naar haar
eigen land'.
Ik ben uiterst bang de verdachte tegen te komen. Bang voor een confrontatie die, naar ik vrees,
slecht voor mij zal uitpakken. De bedreigingen en de fysieke aanval hebben voor mij o.a. tot
gevolg dat ik nu niet alleen naar buiten durf.
Daar de dreigende houding van verdachte steeds op mijn netvlies staat, slaap ik slecht en ben ik in
gedachten continu bezig met wat er is gebeurd; overdag ben ik behoorlijk van slag. Dit heeft een
behoorlijke impact op mijn leven.
Ik wil goed functioneren tijdens mijn werk, maar de geestelijke en lichamelijke gevolgen van de
bedreigingen en fysieke aanval belemmeren dat nu. Ik mis mijn werk, het contact met mijn
collega’s en met de inwoners van Weert; maar bij de gedachte dat ik weer de straat op moet
verstijf ik volledig en voel ik mij angstig en bang. Door de zware psychische spanningen zit ik nu
ziek thuis en ben nog onder behandeling bij mijn huisarts, psycholoog en fysiotherapeut. Ik voel
me schuldig dat mijn collega’s nu extra werk moeten verrichten door mijn afwezigheid.
De bedreigingen en fysieke aanval kwamen voor mij uit het niets. Ik vraag mezelf dan ook steeds
af waarom mij zoiets moet overkomen terwijl ik mij inzet voor de veiligheid van onze burgers?
Waarom ben ik zo ernstig beledigd en gediscrimineerd vanwege mijn afkomst terwijl ik mij al
jarenlang inzet voor de veiligheid van alle Weertenaren. Dit heeft mijn vertrouwen in de
samenleving ernstig geschaad!”
Gevolgen voor het gezin
“Ik woon samen met mijn moeder, waarmee ik een goede band heb. Ik wil niet dat de
bewegingsvrijheid van haar door de bedreigingen wordt belemmerd. Ik merk dat ze erg bezorgd is
om mijn veiligheid. Soms geeft dit mij een schuldgevoel ten opzichte van mijn moeder, ik wil niet
dat zij zich zorgen maakt om mijn veiligheid of dat zij zichzelf onveilig voelt.”

