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Nieuwsbrief

Criminele katjes krabben
in Ieper in het donker

Stad Ieper bespaart 's nachts in de veilige straten op elektriciteitsverbruik en dooft de openbare verlichting.
Tussen middernacht en 6 uur 's morgens gebruiken voetgangers een zaklamp.
Het autoverkeer de sterkste ver-stralers.
Toen ik afgelopen vrijdag om 6u30 naar het werk vertrok waren diepe krassen getrokken in de linkse carrosserie
van mijn wagen op de twee deuren en ook op het voor-en achterpaneel, met de bedoeling om zoveel mogelijk
schade te veroorzaken.
Politie werd verwittigd en proces-verbaal opgemaakt.
Duidelijk niet naar de zin van de laffe, anonieme daders.
Zaterdag voormiddag, precies hetzelfde met de wagen van mijn vrouw, ook krassen in de carrosserie aan beide
kanten maar met een baksteen is de voorruit verbrijzeld en een deuk gemaakt in het dak.
Opnieuw duidelijk met de bedoeling om deze keer nog meer schade toe te brengen.
Mijn wagen die op dat moment verderop in de straat en aan de andere kant geparkeerd stond, kreeg deze keer
een nieuwe behandeling, maar nu aan de rechterkant en weer op vier panelen.
Alle andere (zelfs de heel dure) wagens in de straat bleven ongedeerd.
Politie verklaart dat in de nabijgelegen (en wel verlichte) straten 's nachts ook veel ordeverstoring te beteugelen
is.
Maar toch blijft het een raadsel hoe onze wagens in deze pikdonkere straat zo trefzeker er kunnen uitgepikt en
aangepakt worden.
Sinds begin 2011 geniet ik van een uitzonderlijke 'behandeling', die eerst tuchtrechtelijk en bij het mislukken
daarvan de meer profane juridische toer is opgegaan op een manier die Wim VandenEynde in zijn laatste boek
(Fortisgate) beschrijft : 'het doet ernstige vragen rijzen over het functioneren van de rechterlijke macht in ons
land'.
Hoeveel straffe 'uitzonderlijke' vonnissen, arresten en fiscale aanslagen kunnen er nu nog bij?
Of grijpt men terug naar de techniek met de anonieme bendeleden zoals het op 18 januari 2011 ooit is
begonnen?
Of straks een paardenkop op mijn hoofdkussen.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 28 augustus 2016.

