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'Absurd datje niet
met ketting·om

destrààt.Op kunt'
◄

Ouderenbond-ANBO en Ouderenpartij 50PLUS reageren ontsteld op berichten over de 'kettingrukker', die de afgelóp~rÏ
da$Jen op hondsbrutale wijze·
de kettingen van dertien ou- .
dere vrouwen van hun nek
rukte. ,,Het is absurddatje niet
meer met een ketting de straat
op kunt.."

De ketting rukker
heeft het
vooral gemunt op
vrouwen
van minimaal65jaàr
ouden zelfs
80jaarof
ouder. FOTO
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. Er zijn de afgelopen twee dagen
geen nieuwe slachtoffers gemeld
van de kettingrukker, meldt de politie. Tot nu toe maakte hij in vijf
dagen tijd dertien slachtoffers. Hij
sloeg vorige week dinsdag voor het
eerst toe in Leusden. Zondagmiddag beroofde de dader in Vleuten
Zijn tot nu toe laatste slachtoffer.
O!Jk in Bunschoten, Driebergen, Zeist, Eemnes, Baarn, Soest, Hoevelaken, De Bilt, Hilversum, Bussum, en Huizen sloeg de dadér toe.
De kettingrukker heeft her
vooral gemunt op vrouwen van
minimaalëç jaar oud en meestal
zelfs 80 jaar of ouder. Hij rijdt op·
een scooter langs een fietsende of
wandelende vrouw en trekt hardhandig de sieraden van haar hals. ·
De slachtoffers hebben na de roof
vaak last van · een zere · nek en
blauwe plekken. ,
Ouderenbond ANBO vindt de
voorvallen vreselijk, Volgens
woordvoerder Bernadette Naber
zijn.specifieke kettingrukkers diei'
zo vaak achter elkaar toeslaan, een"
exceptioneel fenomeen. ,,We vinden het afschuwelijk dat dit ouderen overkomt. We zien dat criminelen in coronatijd steeds nieuwe
methodes van eenzelfde misdaad
uitvinden, ze plegen diefstallen op
creàtieve manieren. Ons advies is
altijd meteen aangifte te doen."
De ANBO geeft allerlei tips aal).
oudere.11....oxer-veilimeid-vei:telt=

als dit je overkomt, Daarom willen
we mensen advies geven over wat
ze kunnen doen om eerrstraatroof
te voorkomen. Op die manier kunnen ouderen wel de straat op, maar
maken ze het een potentiële dief
minder makkelijk. Maar als mensen er echt op uit zijn om kwaad te
doen, voorkom je niets." Een
'maatregel zou volgens Naber kunnen zijn _ buiten geen sieraden
meer te dragen. ,,Maar dat gaat heel
ver. Het is absurd dat je niet meer
met een ketting de straat op kunt."

Hufterig.
Mieke Hoek van ouderenpartij
soPLUS voelt zich 'radeloos'. ,,Het
is vreselijk. Ik heb er geen woorden
voor, het is zo hufterig. Het feit dat
de dader kwetsbare ouderen uit-

zoekt fs afschuwelijk. Het heeft totaal geen waarde voor.de kettingruiker, want die dumpt de sieraden gewoon bij een goudopkoper,"
,,Ik raad mensen aan 'foto's te
maken van hun sieraden. Op die
manier is er altijd bewijs wat gestolen is, Misschien moet de
50Plus partij met een campagne
komen: 'fotografeer al het goud dat
je bezit, zodat' je kunt aantonen
wat gestolen is'. Een- advies kan
zijn geen kettingen meer te dragen
buiten, maar dat is wel even wat.
Deze berovingen zijn enorm traumatisch voor de slachtoffers", al-:
dus Hoek. ,,De straffen.zijn veel te
licht. Een taakstraf is niet voldoende. De daders moeten weten
dat hun acties daadwerkelijk gevolgen kunnen hebben."
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WAT KUNT UZELF DOEN?
Ouderenbond A'NBO heeft
meerdere tips opgè~teld om'
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