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Geachte leden van de raad, 
 
Helaas moet ik u informeren over een ernstig incident dat zaterdagmiddag 13 december 2014 
heeft plaatsgevonden in een portiek aan de Waalstraat (Poortugaal, Albrandswaard). Bij dit 
incident is een 67-jarige bewoner van de Waalstraat om het leven gebracht. De verdachte, een 
60-jarige bewoner van hetzelfde portiek, is door de politie ter plaatse aangehouden. De 
aanleiding van het incident, vermoedelijk een langlopend geschil tussen de bewoners, is nog 
onderwerp van onderzoek door de politie, eenheid Rotterdam.  
 
Hoewel ik, aangezien het politieonderzoek in volle gang is, niet verder in detail kan treden, wil ik 
u wel graag benadrukken dat het hier om een geïsoleerd incident gaat.  
 
Aangezien ik het me goed kan voorstellen dat direct omwonenden -evenals ikzelf- erg 
geschrokken zijn van dit incident in de straat, heb ik deze bewoners zaterdag nog een brief 
verstuurd. In deze brief, die ik u als bijlage verstuur, verwees ik onder andere naar de 
mogelijkheid om als ‘getuige’ van een dergelijk incident in contact te treden met slachtofferhulp 
Nederland. 
 
Ik ga er vanuit u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

BIJLAGE 

125815 Bewonersbrief omgeving Waalstraat. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 

De Gemeenteraad van Albrandswaard 
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Geacht mevrouw, heer,  

 

Vanmiddag heeft er zich bij u in de buurt een tragisch incident voorgevallen. De kans is groot dat 

u er al iets over gehoord hebt in de media of op straat. In deze brief wil ik u informeren over de 

situatie. Ook krijgt u informatie over wat u kunt doen als u met een hulpverlener wilt praten of 

misschien zelf informatie hebt voor de politie. 

 

Wat is er gebeurd? 

Een 67-jarige bewoonster van een portiekwoning aan de Waalstraat is vanmiddag zodanig letsel 

toegebracht, dat zij enige tijd later aan haar verwondingen is overleden. De verdachte is een 60-

jarige man, ook woonachtig in hetzelfde portiek. Hij is kort na het incident aangehouden. De 

politie onderzoekt nu wat er precies gebeurd is. Het kan zijn dat de politie tijdens het 

buurtonderzoek ook bij u aan de deur komt. 

 

Slachtofferhulp 

Ik kan mij voorstellen dat u geschrokken bent; zoiets gebeurt – gelukkig! – niet dagelijks. 

Wanneer u er behoefte aan heeft om daar met iemand over te praten kunt u contact opnemen 

met Bureau Slachtofferhulp. Zij zijn bereikbaar via www.slachtofferhulp.nl. Bellen kan ook: 0900-

0101 (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00). 

 

Informatie voor de politie 

Het kan ook zijn dat u informatie heeft die de politie kan gebruiken in het onderzoek. In dat geval 

kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de gemeente Albrandswaard, 

de burgemeester 

 

drs. Hans-Christoph Wagner 

de bewoner(s) van dit adres 

 

 

 

 

Hofhoek 5

3176 PD Poortugaal

Postbus 1000

3160 GA Rhoon

Telefoon 010 506 11 11

Fax 010 501 81 80

www.albrandswaard.nl

Bankrekeningnummer

BNG 28.50.20.420

Openingstijden

 Publiekzaken:

Aanvragen 

reisdocumenten, 

rijbewijzen etc.

Maandag t/m vrijdag: 

08.00 - 12.30 uur 

Maandagavond: 

17.30 - 20.00 uur

Woensdagmiddag:

 12.30 - 15.00 uur 

Afhalen reisdocumenten, 

rijbewijzen etc.

Maandag t/m vrijdag:

 08.00 - 16.30 uur 

Maandagavond:

 17.30 - 20.00 uur

Overig:

 (alleen volgens afspraak)

Maandag t/m vrijdag:

09.00 - 16.30 uur


	125814
	125815

