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Man met mes in
woning ex-vrouw

e Bewoners van de Goirkestraat willen dat de gemeente iets doet
aan de onveilige situatie in hun straat. FOTO NISRINE ABOUSALAMA/BD

een 50-jarige man uit
Tilburg is dinsdagavond
door een arrestatieteam
aangehouden voor huisvredebreuk. de Tilburger
hield zich met een keukenmes schuil in de woning van zijn ex-vrouw in
de reeshof en weigerde
deze te verlaten. eerder
die dag was hij al aangehouden omdat hij voor
overlast zorgde in winkelcentrum Heyhoef. na zijn
vrijlating vertrok de man
naar het huis van zijn ex.

Erik van Hest
Tilburg

Dat vertelde wethouder Oscar Dusschooten (VVD) maandag in een
reactie op vragen van de LST. Die
partij vroeg aandacht voor de verkeersveiligheid in de Goirkestraat,
waar volgens raadslid Peter van den
Hoven veel te hard wordt gereden.
,,Ze rijden de plooien uit je broek”,
zo omschreef hij de situatie.
Een week eerder hadden bewoners van de Goirkestraat in het Brabants Dagblad ook al hun ernstige
zorgen geuit over de ‘racebaan’ in
hun straat. Een andere oorzaak van
de onveilige situatie is de kruising
met de Hasseltstraat, waar regelmatig opstoppingen ontstaan. Om die

'file’ te omzeilen zouden fietsers en
scooters regelmatig over de stoep
rijden, met alle risico’s van dien
voor voetgangers en bewoners.

Verkeershufters

Dusschooten zei bekend te zijn met
de situatie en de zorgen van de bewoners, maar daadwerkelijke ingrepen kunnen volgens hem niet
eerder gerealiseerd worden dan
2024. Wel zei hij dat bewoners op
de Goirkestraat tussen de Hasseltstraat en Julianapark snel worden
benaderd om mee te denken.
Van den Hoven was niet tevreden
met die toezegging. ,,Hoe gaan we
voorkomen dat er tussen nu en
2024 toch nog ongelukken gebeuren? Op de cityring konden we ook
tijdelijke maatregelen nemen met
een versmalling, waarom kan dat
hier niet?”
Volgens Dusschooten vraagt een
goede oplossing een gedegen voortraject. ,,Dat er nog steeds mensen
zijn die 30 seconden eerder thuis
aan de soep willen zitten, dáár
moeten we het misschien over hebben. Want tijdelijke maatregelen
gaan hufterig verkeersgedrag niet
tegenhouden.”

OM wil Tilburger cel
in wegens wapenbezit
De 32-jarige Tilburger die in januari vorig jaar door een arrestatieteam uit z’n woning aan de
Gregoriusstraat in Tilburg-West
werd gehaald na een schietpartij, had in juli van dit jaar alweer
een wapen in bezit. Tegen hem
is voor dat laatste feit een jaar
cel geëist.
Pieter van Klinken
Breda/Tilburg

De man werd enige tijd na zijn arrestatie weer vrijgelaten. Hij liep
echter tegen de lamp toen hij patroonhouders wilde kopen. Hij
deed dat bij een schietvereniging,
maar die ontdekte dat de man geen
vergunning had. De vereniging annuleerde de bestelling en stortte
het geld terug naar de man. Daarnaast informeerde ze de politie.
Momenteel zit de man weer in de

gevangenis. Wat betreft officier van
justitie Ellen de Feijter voorlopig
nog acht maanden. Zijn advocaat
Caspar Jansen vond dat veel te veel.
Hij berekende aan de hand van landelijke richtlijnen dat de man hooguit een halfjaar kon krijgen. Wat
hem betreft komt de man daarom
over twee weken de gevangenis uit.
,,Dan heeft hij precies vier maanden gezeten en kun je eventueel
nog een voorwaardelijke straf ernaast opleggen.’’
De strafeis van de officier geldt
behalve voor het pistool en de munitie ook nog voor twee andere zaken. Zo had de man volgens haar
nog iemand bedreigd en lag er 40
gram harddrugs in zijn woning. De
man heeft een fiks strafblad van 21
pagina’s. De rechtbank doet 16 november uitspraak. De zaak rond de
schietpartij komt later nog voor de
rechter.

Dringende oproep Weterings

‘Verruim
voorraad
coffeeshop’
Burgemeester Weterings gaat
demissionair minister
Grapperhaus opnieuw vragen
of de Tilburgse coffeeshops
meer dan een halve kilo
voorraad in huis mogen
hebben. Eerder opperde hij dat
al eens, maar vertraging van de
wietproef en corona zetten
een streep door het vervolg.

moet komen.
Hij wil de tijdelijke verruiming
van de voorraad samen oppikken
met de minister van justitie en de
andere negen deelnemende gemeenten aan de proef met legale
staatswiet. Maar die liep al veel vertraging op en werd afgelopen zomer voor onbepaalde tijd uitgesteld
omdat voorbereidingen, waaronder
het aanwijzen van de telers, meer
tijd vergen.

Coronaregels
nekken Futura

Hein Eikenaar

In de vingers snijden

de scherpere coronamaatregelen raken Festival Futura in oisterwijk.
de organisatie heeft in
samenspraak met wethouder eric Logister tot
afgelasting besloten.
,,voor ons staat de gezondheid van deelnemers
en bezoekers centraal”,
aldus Logister. ,,Het festival nu laten doorgaan
voelt niet goed”, zegt
Wim Tobé van de organisatie. bedoeling is nu om
het festival in 2022 door
te laten gaan.

,,Als het aan ons ligt, gebeurt het
liever vandaag nog dan morgen”,
zegt Alex Meijer, namens branchevereniging De Achterdeur. Daarin
zijn bijna alle Tilburgse coffeeshops
vertegenwoordigd. ,,Het zou ons
veel lucht geven als die halve kilo
wordt opgerekt.”
Coffeeshops mogen volgens de
huidige gedoogregels een halve kilo
softdrugs aan voorraad in huis hebben. Het betekent dat ze vaak meerdere keren per dag moeten aanvoeren vanuit een bewaarplaats buiten
de coffeeshop. Allemaal bewegingen naar de winkel die risico’s opleveren, stelt Meijer.

BEST

Wietexperiment

Goirkestraat wordt
pas in 2024 aangepakt
Bewoners van de Goirkestraat
moeten nog tot en met 2024
wachten voordat de verkeerssituatie in hun straat wordt aangepakt. Begin volgend jaar worden zij al wel door de gemeente
betrokken bij de plannen voor
een herinrichting, die de Goirkestraat vooral voor fietsers en
voetgangers veiliger moet
maken.
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Drenkeling door
passant gered
een drenkeling is gisterochtend in best door een
man uit het Wilhelminakanaal gehaald. de geredde persoon is volgens
de politie met onderkoelingsverschijnselen door
een ambulance naar het
ziekenhuis gebracht. de
drenkeling werd door
een man opgemerkt, ter
hoogte van de straat de
dieze. nadat de oplettende omstander de politie had gewaarschuwd,
haalde hij de persoon
zelf uit het water.

Tilburg

Bijna twee jaar geleden startte de
gemeente Tilburg een onderzoek
naar mogelijkheden om de voorraad in de shops op te rekken naar
één kilo. In aanloop naar het landelijke wietexperiment met de gesloten coffeeshopketen, wilde Weterings daarmee aan een wens van de
coffeeshophouders in de stad tege-
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Als het aan ons ligt,
gebeurt het liever
vandaag nog
dan morgen
– Alex Meijer

Deze vertraging verklaart volgens
de woordvoerster van de burgemeester waarom het verzoek is
blijven liggen. ,,Samen met corona,
waardoor de prioriteiten elders lagen. Daarmee hebben we ons in de
vingers gesneden. Maar we gaan het
opnieuw aankaarten, nog voor het
einde van dit jaar.”
Ondertussen tobben de coffeeshophouders door met het beleid,
stelt de zegsman van De Achterdeur die zelf coffeeshop Maximillian runt. Hij wijst op de situatie
rond de opslaglocatie van coffeeshop The Grass Company. ,,,Wat
daar gebeurt, zou ons allemaal kunnen overkomen.”

Opslag softdrugs

Bij de hoogste rechter loopt momenteel een zaak over de opslaglocatie voor de vier coffeeshops van
Grass Company in Tilburg en in
Den Bosch.
Weterings wil die sluiten omdat
hij het veiligheidsrisico van zo’n
opslagplaats te groot vindt, maar de
rechtbank stak daar een stokje voor.
De burgemeester heeft de Raad van
State in hoger beroep gevraagd een
uitspraak van de rechtbank terug te
draaien.
Meijer verwacht dat het wietexperiment op zijn vroegst in 2023
start en is ervan overtuigd dat het
een succes wordt. ,,Goed werk heeft
tijd nodig en er moeten nog een
hoop dingen zorgvuldig worden
bekeken, maar we staan aan de wieg
van de legalisering van softdrugs.”

Altijd het laatste regionieuws
én het nieuws uit de rest van de wereld

Kinderen
moeten
doorhebben
dat er meer te
beleven valt
dan die iPad
– Jan van den Hurk, Die
Naemloose Speelers
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