Leeuwarden

Wie kent overleden
Rong Kun Liu?

enkele jaren kamers aan Chinese
studenten. Meerdere getuigen hebben
de man regelmatig zien fietsen.

Wie was Rong Kun Liu?
Rong Kun Liu was een 73-jarige man van
Chinese afkomst en bewoner van één
van de appartementen aan de
Gerbrandyweg. Om te achterhalen wat
er gebeurd is willen we graag een
completer beeld krijgen van Rong Kun
Liu.

Team Grootschalige Opsporing
Inmiddels is er een Team Grootschalige
Opsporing (TGO) op deze zaak gezet.
Het team bestaat uit twintig
rechercheurs. Zij zijn gestart met een
buurtonderzoek in de omgeving waar het
slachtoffer woonde en er is met
meerdere buurtbewoners gesproken.
Toch is het onderzoeksteam nog steeds
op zoek naar getuigen die meer weten
over Rong Kun Liu of die iets (verdachts)
gezien hebben.

De man is voor het laatst in leven gezien
op of omstreeks 30 juni 2019. Hij wordt
omschreven als een vriendelijke man,
die weinig contact had met overige
bewoners in de omgeving van de
Gerbrandyweg. Rong Kun Liu verbleef al
langere tijd in Nederland en verhuurde al

Vragen
• Weet u meer over Rong Kun Liu? Kunt
u bijvoorbeeld iets vertellen over de
plaatsen die hij bezocht of waar hij
regelmatig kwam?
• Weet u wie er bij Rong Kun Liu op
bezoek kwam of wie hij zelf bezocht?

• Heeft u informatie over de (Chinese)
studenten die in hetzelfde
wooncomplex aan de Gerbrandyweg
wonen of hebben gewoond?
• Bij het aantreffen van het lichaam
constateerde de politie dat de ramen
van de woning, zowel aan de voor- als
achterzijde, openstonden. Is dit u
opgevallen en weet u nog in welke
periode dit was?
Neem contact met ons op
Heeft u informatie over de dood van
Rong Kun Liu die van belang kan zijn
voor het onderzoek, neem dan contact
met ons op. U kunt uw tips,
beeldmateriaal en/of andere informatie
telefonisch doorgeven aan de politie via
0900-8844 of door een bericht te sturen
naar de TGO-tiplijn 06-18177728.
Daarnaast kunt u ook mailen naar
tgotips@groningen.politie.nl. Blijft u
liever anoniem? Bel dan met Meld
Misdaad Anoniem op 0800-7000.
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Op dinsdag 16 juli 2019 werd het
levenloze lichaam van Rong Kun Liu
gevonden in zijn woning aan de P.S.
Gebrandyweg 89-D in Leeuwarden. Uit
onderzoek van de politie blijkt dat het
slachtoffer door een misdrijf om het
leven is gekomen.
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谁认识来自 Leeuwarden(吕伐登)的死者刘荣坤?

2019 年 7 月 16 日星期二，在吕伐登的 P.S. Gebrandyweg 89-D 号的家中刘荣坤的尸体被发现。 警方调查指出，
受害者是被杀害的。 刘荣坤是一名 73 岁的华裔男子，住在 Gerbrandyweg 的一间公寓里。 为了弄清楚发生了什
么，警方希望能更全面地了解刘荣坤。
最后一次见到刘某是在 2019 年 6 月 30 日左右。邻居表示他是一个友善的人，与 Gerbrandyweg 附近的其他居民几
乎没有联系。 刘荣坤在荷兰已待了很长时间，并且有几年为中国留学生出租了房间。 多位目击者经常看到这名男
子骑自行车。
目前，警方为此案已设立大型调查组（TGO）。 该调查组由 20 名调查员组成。 他们开始在受害者居住的地区进行
邻里调查，并与几位邻居居民交谈。 尽管如此，调查组仍在寻找了解更多关于刘荣坤或者看过某些（可疑）事情的
证人。
1.

你对刘容坤有更多的了解吗？ 例如，你能说一下他去过的地方或经常来的地方吗？

2.

你知道谁会来刘荣坤家或他访问过谁？

3.

.您是否了解在 Gerbrandyweg 居住或住在同一住宅区（中国）留学生的信息？

4.

在找到尸体后，警察发现房子的窗户在前面和后面是打开的。 你有没有注意到这一点，你还知道这是在哪
个时期吗？

如果您有相关刘荣坤死亡的其他信息或于案件相关的重要信息，请与我们联系。 您可以通过电话 0900-8844 向警
方传递您的提示，图像和/或其他信息，或者向 TGO 提示信息可给 06-18177728 号发送 WhatsApp 消息。 您也可
以发送电子邮件至 tgotips@groningen.politie.nl。 你希望保持匿名？ 这可通过致电 0800-7000 （Meld Misdaad
Anoniem（。
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在吕伐登 P.S. Gerbrandyweg 房子的照片

