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Brandbom bij Syrisch gezin in Heerlen: burenruzie of racisme?
Gisteren om 19:51 door Sjors van Beek

Een Syrisch gezin in Heerlen is de stad ontvlucht nadat er een brandbom tegen hun huis was gegooid. Racisme,
stelt het gezin. De buurt beweert dat de man kinderen en vrouwen lastig viel en dat de instanties niet optraden.

Het heeft alle kenmerken van een zwaar geëscaleerde burenruzie het con�ict in de Heerlense wijk Heerlerheide Een

 Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee van De Limburger te lezen
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Het heeft alle kenmerken van een zwaar geëscaleerde burenruzie, het con�ict in de Heerlense wijk Heerlerheide. Een
ruzie die nu deels op internet wordt uitgevochten. Over en weer uiten betrokkenen zware beschuldigingen. De
Syrische gemeenschap in Nederland is een reeds honderden malen getekende petitie
(https://www.petities.com/het_eerlijk_vergelding_voor_de_familie_sakka) gestart om het betre�ende gezin te
ondersteunen; op Facebook circuleert ook een actie #Ik_solidariteit_met_Sakka-familie, het asielzoekersgezin
met vijf kinderen. Aan de andere kant: een buurt die zich onterecht voelt weggezet als racistisch – én die bang is
voor wraakacties.

Vuurwerkbom
Op 14 november kwam de al maanden sluimerende zaak tot uitbarsting met een vuurwerkbom die tegen de
achtergevel van het huis werd gegooid. De actie werd, net als andere gewelddadigheden, door de familie Sakka
ge�lmd en op internet gezet. Te zien is hoe een buurtbewoner met een stok de woning van Sakka probeert binnen te
dringen. In het �lmpje stelt Sakka’s advocaat Peter Bolton dat het gezin op racistische wijze is weggetreiterd. ,,Ik
schaam me ervoor hoe ze zijn behandeld, dit is niet de Nederlandse manier”, zegt hij op Facebook. Volgens Bolton is
er ‘sprake van agressie en smaad van de zijde van de buren’. Mohammed Sakka wordt ‘sinds september 2019 op
Facebook neergezet als pedo�el waardoor de buurman en de rest van de buurt besloten heeft het heft in eigen
handen te nemen’, aldus de raadsman per mail. ‘Politie en gemeente kijken liever weg’.

De betre�ende buren, plus drie andere buurvrouwen, hebben een ander verhaal. Verzameld in de woonkamer van
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buurvrouw Ramona vertellen ze hoe Sakka en zijn 17-jarige verstandelijk beperkte zoon al maanden vrouwen en
kinderen lastigvallen in de wijk. ,,De zoon pakte mijn kleindochter van zes steeds vast, wilde haar knu�elen en trok
haar mee achter de heg”, zegt Jaantje Velders. ,,Hij zette het kind op haar kop en snu�elde tussen haar benen”,
bevestigen de andere buren.

Vader Sakka was opdringerig naar de buurvrouwen, vertellen ze. Ramona beschrijft op Facebook hoe de man ‘zijn
lippen steeds a�ikte en aan zijn ballen stond te graaien’ als ze langsliep. Toen ze hem zei daar niet van gediend te
zijn werd hij ‘agressief en vervelend’. Haar advocaat Alper Cinar bevestigt haar lezing: ,,Wat ze schrijft op Facebook
is waarheidsgetrouw. Elke suggestie van discriminatie of racisme is pertinent onjuist”.

Foto’s van kinderen
Buurvrouw Antoinette Koch vertelt hoe de Syriër bij de basisschool in de wijk foto’s en �lmpjes van de kinderen
maakte. ,,Mijn kleindochter zit daar ook. Hij is weggejaagd door de school en mocht er van de politie niet meer
komen.”

Een derde buurvrouw die anoniem wil blijven vertelt hoe de man regelmatig bij haar aan de deur kwam. ,,Hij noemde
me steeds lovely lady, wilde me eten geven en drong zich op”. Haar zoon: ,,Ik heb tegen de politie gezegd dat dit
moest ophouden, anders zou ik zelf optreden”. Volgens de buurvrouwen maakte de vader vaker seksueel getinte
gebaren en trok hij in de tuin een keer zijn broek uit. Ook maakte hij veel kabaal: ,,Keiharde gebedsmuziek,
trommelen op de balustrade om 23 uur ’s avonds, bonken op onze voordeur.”

Bij de instanties vingen de buurtbewoners bot, vertellen ze. ,,De politie raadde me af om aangifte te doen”, zegt
Velders, ,,het zou lijken alsof ik de buurt tegen Sakka wilde opzetten.”

Op 21 augustus was er een vergadering met woningcorporatie Vincio en de wijkagent, zo vertellen de dames. Het
leverde weinig op, de overlast en het con�ict bleef.

Reactie
De vuurwerkbom op 14 november was volgens hen afkomstig van ‘jeugd uit de aangrenzende wijk die broertjes en
zusjes op die basisschool hebben’. De aanval zou een reactie zijn op het �lmen bij de school en het lastigvallen van
kinderen in de wijk.

In koor zeggen de dames: ,,Verschrikkelijk dat wij nu worden weggezet als racistisch. Wij hebben deze familie vanaf
het begin altijd geholpen met alles, de buurt is zéér multicultureel en we hebben met niemand problemen, alleen
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et beg  a t jd ge o pe  et a es, de buu t s éé  u t cu tu ee  e  we ebbe  et e a d p ob e e , a ee
met dit gezin. Het heeft niks met afkomst te maken, maar alles met gedrag.” Jaantje Velders: ,,Ik wil weg hier, ik ben
bang voor wraakacties vanuit de moslimgemeenschap.”

Het verhaal van de buren wordt grotendeels ondersteund door een recent gerechtelijk vonnis. Wooncorporatie
Vincio wilde de familie Sakka uit huis zetten vanwege aanhoudende overlast. De rechter wees dat verzoek op 4
november af omdat een kort geding niet de juiste weg was en de instanties (nog) te weinig hadden gedaan om de
kwestie op te lossen. ‘Dat er sprake is van overlast (door het Syrische gezin) is voldoende aannemelijk gemaakt’,
aldus het vonnis. Vincio stelde tijdens de rechtszaak dat er geen andere woning beschikbaar is voor het gezin.
Volgens de rechter heeft de woonstichting ‘niet aannemelijk gemaakt dat ze zich voldoende heeft ingespannen’
voordat tot ontruiming mag worden overgegaan. Ook het aandeel van de buren in het con�ict is volgens de rechter
nog onvoldoende helder. Over en weer zijn aangiftes ingediend.

‘Stevige burenonrust’
De gemeente Heerlen is eind november al ingeseind over de kwestie, blijkt uit mailverkeer. De wethouders Claessens
en Van Zutphen willen niets zeggen en verwijzen naar burgemeester Roel Wevers. Die spreekt van ‘stevige
burenonrust’. ,,We doen er alles aan om de rust te herstellen.” De kwestie met de brandbom kent hij niet. ,,Openbare
orde is een zaak van de politie, daar moet u zijn voor informatie over incidenten.” Politiewoordvoerder Yolanda Dols
op haar beurt: ,,We kennen de casus maar de gemeente is in de lead. Die doet de woordvoering.”

Directeur Sjraar Canjels van Vincio schrikt als hij hoort over de geëscaleerde situatie. ,,Brandbom? Dat was me niet
bekend. Ik ga het uitzoeken”, zegt hij zaterdagavond. De leiding van de basisschool was zaterdag niet bereikbaar
voor een reactie.

Mohammad Sakka zelf ontkent - via een tolk, telefonisch vanuit België – alle aantijgingen aan zijn adres. ,,De buren
willen geen nieuwkomers, ze willen ons het land uit, alles wijst op racisme.” Hij stelt nooit iemand te hebben
lastiggevallen en nooit foto’s te hebben gemaakt rond de school. ,,Leugens. Ze wilden gewoon niet dat ik mijn
kinderen naar die school bracht. Die buren zijn allemaal beïnvloed door de buurman met wie ik ruzie heb.” Sakka
zegt aangifte te hebben gedaan wegens smaad. Hij wil graag terug naar Nederland, maar liefst niet meer naar
Limburg. ,,En nu kan ik nog niet terug, het is te onveilig.”

De Internationale Socialisten wilden een ‘solidariteitsdemonstratie’ organiseren vanwege het gedrag van de
‘racistische buren’ maar zagen daar van af ‘omdat het Syrische gezin het zelf niet wilde’. Woordvoerder Janneke
Prins, gevraagd om een reactie, zegt aanvankelijk: ,,Het maakt niet uit of het �lmpje op Facebook 100% klopt, zo
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gaan we gewoon niet met vluchtelingen om. En Limburg heeft gewoon een racismeprobleem, dat weten we
allemaal”. Details van de zaak kent ze niet, erkent ze. Als ze die verneemt is ze ‘opgelucht dat we niet vol op het orgel
zijn gegaan’. ,,Dat er sprake zou zijn van racisme is dan inderdaad een aanname geweest van onze kant.”
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