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ZUNDERT

Glijpartij op gelekt 
en bevroren water

op een parkeerplaats 

aan de nonnekeshof in 

Zundert is gisteravond 

een vrouw gewond ge-

raakt, toen ze met haar 

fiets onderuit ging omdat 

er ijs op de weg lag. dat 

ijs bleek het gevolg van 

een lekkage: in een ge-

bouwtje naast de par-

keerplaats was een 

water leiding gesprongen, 

en het gelekte water was 

op het wegdek bevroren. 

de vrouw is naar het zie-

kenhuis gebracht. 

BREDA

Net gekochte 
auto brandt uit

In breda is gistermiddag 

rond half vier een auto 

uitgebrand die de eige-

naar nog maar net in be-

zit had. dat gebeurde op 

de parkeerplaats van de 

woonboulevard, aan de 

Kruisvoortstraat. nie-

mand raakte gewond. 

Hoewel de brandweer 

snel ter plaatse was, 

bleek het voertuig niet 

meer te redden. een 

technisch mankement 

zou het vuur hebben ver-

oorzaakt.

EINDHOVEN

Bottelarij blijkt  
draaiend drugslab

de recherche heeft dins-

dag in eindhoven een 

groot, draaiend drugslab 

opgerold. op het adres in 

het noorden van de stad 

was officieel een bottela-

rij gevestigd, maar binnen 

bleek het pand volledig 

ingericht voor de produc-

tie en het verpakken van 

verdovende middelen. 

de politie vond ruim 

6000 liter aan chemi-

sche afval- en grondstof-

fen en enkele tientallen 

kilo’s kant-en-klare drugs.

Charles 
Dickens was de 
grondlegger 
van het 
kerstfeest 
zoals we dat 
nu kennen

 – Maurice van der 

Steen, Dickensfestijn
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Henk Strikkers

Breda/Oosterhout

V
olgens de Bredase LPF-fractie kan de 
band tussen Breda en Yangzhou, in de 
westelijk gelegen provincie Jiangsu 
niet snel genoeg verbroken worden. In 
China worden mensenrechten op 

grote schaal geschonden en de Chinese overheid 
bespioneert ook nog eens westerse landen en be-
drijven op grote schaal, zegt LPF-burgerraadslid 
Jaco Hurynovich-Verstappen.

De LPF wil liever vandaag dan morgen een punt 
zetten achter de stedenband, maar zo snel wil wet-
houder Boaz Adank (Internationaal, VVD) niet 
gaan. Hij wil eerst een evaluatie en dan kijken naar 
de toekomst. ,,Als we de stekker uit deze relatie 
trekken, doen we dat op een beschaafde manier.”

Toch wringt de samenwerking met Chinese ste-
den steeds meer. ,,Wil je wel een band met een 
land dat zó omgaat met een deel van de eigen be-
volking (Oeigoeren, red.) of zeg je: ‘Economie gaat 
voor al het andere’?” vroeg de Bredase burgemees-
ter Paul Depla zich bijvoorbeeld af in de documen-
taire Tussen vrees en vriendschap, die BrabantKennis 
dit jaar maakte over de relatie tussen Brabant en 
China.

Van textiel naar hightech
De provincie Noord-Brabant heeft sinds de jaren 
80 een band met de provincie Jiangsu en heeft ge-

meentes daarna aangemoedigd 
om een Chinese partner uit die 
regio te zoeken. Jiangsu is met 
zo’n 85 miljoen inwoners de 
vierde grootste van de 33 provin-
cies die China kent. Het lijkt qua 
economie een kopie van Brabant: 
een provincie die van oudsher 
groot was in de textielindustrie, 
maar steeds meer investeert in 
hightech, elektronica en telecom-
municatie.

Daardoor is de band met Bra-
bant voor China belangrijk. Vol-
gens Ties Dams van het Clingen-

dael China Centre staan vriendschapsbanden 
steeds meer in het teken van het economische be-
leid van de Chinese leider Xi Jinping. 

In een rapport dat hij dit jaar schreef, stelt hij dat 
de autonomie van steden en provincies voorbij is. 
,,De door Peking gestelde geopolitieke strategieën 
voeren de toon in China’s decentrale banden. 
China gebruikt die in de eerste plaats als een be-

BRABANTSE GEMEENTEN DUBBEN                    HANDEL

In de Bredase 

gemeenteraad ontstaat 

steeds meer ongemak over 

de stedenband met 

Yangzhou. Dat is niet uniek: 

in meer Brabantse steden 

staan banden met Chinese 

steden onder druk. In 

Oosterhout en Eindhoven 

sneuvelden die dit jaar al.

l 
Het is een slapende 
stedenband. Ik heb 
er nog geen minuut 
aan besteed

 – Jeroen Dijsselbloem, 

burgemeester van Eindhoven

‘Wanneer wordt die 
Bergse schutter nu 
eens opgepakt?’
Hij is al jaren voortvluchtig: 

Christo Hülters uit Bergen op 

Zoom. Een van’s lands meest 

gezochte criminelen, vanwege 

een dubbele poging tot moord. 

,,Als we een belletje krijgen dat 

ze hem hebben, pas dan is het 

voor ons echt klaar”, zeggen zijn 

slachtoffers.

Sjoerd Marcelissen

Bergen op Zoom

Wie de gouden tip heeft, krijgt 
10.000 euro. Christo Hülters, 41 
jaar, staat al sinds 2018 op de Natio-
nale Opsporingslijst. Begin 2021 
wordt hij zelfs op de lijst van Euro-
pe’s Most Wanted gezet,  een lijst van 
Europol met tientallen zware cri-
minelen. Officieel is Torremolinos, 
aan de Spaanse Costa del Sol, zijn 
woonplaats. Maar nog steeds is van 
de man uit Bergen op Zoom geen 
spoor te bekennen.

Feest loopt uit de hand
Gisterochtend werd  Hülters’ daad, 
het neerschieten van twee mannen, 
besproken bij het gerechtshof in 
Den Bosch. De feiten dateren al-
weer van 2015. Een feest aan het IJs-
landpad in Bergen op Zoom loopt 
dan volledig uit de hand. In een na-
bijgelegen speeltuin zijn kinderen 
aan het spelen, terwijl de ouders 
feesten. De kinderen krijgen ruzie. 

Vervolgens komt Hülters verhaal 
halen op het feest. Hij schiet in de 
partytent twee mannen neer. Er 
zijn geen doden, wel zijn de slacht-
offers zwaargewond. Sinds die be-
wuste zaterdag, juni 2015, is de Ber-
genaar op de vlucht.

De rechtbank in Breda sprak eind 
2018 het vonnis uit: twaalf jaar cel 
voor de Bergenaar, schuldig van-
wege poging tot moord. Zowel Hül-
ters als het Openbaar Ministerie 
ging in beroep. Maar dat beroep 
trokken beide partijen in, zo werd 
gisteren duidelijk. Het hof zette 
daarna een punt achter de zaak.  

,,We zijn opgelucht en verbaasd. 
Had dat beroep vier jaar geleden la-
ten zitten”, zegt de vrouw van een 
van de twee slachtoffers, mannen 
van 45 uit Schiedam en 52 uit Vlaar-
dingen. Want dat de zaak bleef aan-
slepen, is voor de familie een kwel-
ling. ,,Dit maakt steeds heel veel 

emoties los. We hebben er al zeven 
jaar ellende mee. Waarom eerst een 
hoger beroep en nu opeens weer in-
trekken?”

Dat laatste bleef onduidelijk. 
,,Het is nare film”, sprak de vrouw 
in een verklaring. De Schiedamse 
richtte zich tot de spoorloze dader. 
,,Nog steeds zijn we kapot van zijn 
actie en deze laffe daad. Wat zou 
meneer  Hülters doen als het om 
zijn familie en gezin zou gaan? 
Door toedoen van één persoon is 
het leven van iedereen op zijn kop 
gezet.”

Privé loopt het allemaal niet lek-
ker, sprak ze. Financieel hebben ze 
eronder te lijden gehad, omdat er 
jarenlang geen inkomen was. Haar 
man kampt met psychische proble-
men. ,,Het is heel zwaar. Dit geeft 
veel onrust en verdriet. We zijn er 

na zeven rotjaren klaar mee. We 
willen verder met ons leven.”

Hoewel er tevredenheid is over 
het einde van de slepende rechts-
zaak, is er nog enige frustratie. ,,Het 
voor de zoveelste keer openmaken 
van een oude wond maakt mij boos. 
Wanneer wordt de dader nu eens 
opgepakt? We zijn er altijd mee be-
zig. Het is pas écht afgesloten als ze 
mij een belletje geven en zeggen: 
hij is gevonden.”

Mogelijk in Marokko
Meerdere tv-programma’s hebben 
in het verleden aandacht besteed 
aan de voortvluchtige Hülters: 
Crime Desk van RTL en Opsporing 
Verzocht. ,,We krijgen met enige re-
gelmaat tips over hem binnen en 
die worden nagetrokken”, zei een 
politiewoordvoerster begin 2021 bij 
Crime Desk. ,,Er zijn aanwijzingen 
dat hij zich in Marokko, in de omge-
ving van Casablanca, zou bevinden. 
Wat we weten is dat hij een sterke 
band heeft met zijn familie. Het is 
heel goed mogelijk dat hij nog af en 
toe ons land bezoekt.”

 e Hulpverleners in Bergen op Zoom, vlak na het schietincident in 

juni 2015 in Bergen op Zoom. FOTO GINOPRESS

 cNa een kinderruzie 
in de speeltuin, 
komt hij op het feest 
verhaal halen. Hij 
schiet in de partytent 
twee mannen neer


