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Twee jaar cel geëist tegen Leidenaar voor
vuurwerkexplosie

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel geëist tegen de 37-jarige
Leidenaar Ronald van V. voor het veroorzaken van een enorme vuurwerkexplosie
tijdens de afgelopen jaarwisseling. Daarbij raakten zeven mensen gewond, onder wie
vijf minderjarigen.

Volgens buurtbewoners zorgt van V. al jaren voor overlast in de buurt. Tijdens de jaarwisseling
van afgelopen jaar stak Van V. zwaar vuurwerk af aan de Schubertlaan in Leiden. Van V. zou
'onverantwoorde risico's' hebben genomen, aldus de officier van justitie. Zo zou hij het illegale

Illegaal zwaar vuurwerk | Foto: ANP
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vuurwerk in de woonwijk hebben opgeslagen. Bij de explosie raakten een aantal woningen
beschadigd en vielen meerdere gewonden.

Volgens het OM had Van V. zeker 150 kilo illegaal vuurwerk in een gehuurde garagebox en
bewaarde hij nog meer in zijn bestelbus. Naast de celstraf eist het OM ook een proeftijd van drie
jaar waarin Van V. geen vuurwerk mag afsteken. Op 19 december doet de rechter uitspraak.
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