
   

 

Strafzittingen politierecht week 20/2022 
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere en Lelystad, politierechter  

Dinsdag 17 mei ZITTING TE ALMERE 

Nummer Tijd Informatie zaak 

1-2 09:00 Te Almere 19 maart 15 t/m 4 dec 18 bijstandsfraude (verzweeg samenwonen), adv. O. Bolluyt 

  Te Almere 19 maart 15 t/m 4 dec 18 geprofiteerd van fraude medeverdachte, adv. O. Bolluyt 

3 10:00 Te Hilversum 30 sept 21 een vrouw in haar gezicht gestompt, adv. M. Schimmel 

4 10:25 Te Almere 18 feb 21 witwassen 8.900 euro, subs. medeplichtig door id-kaart ter beschikking te stellen waardoor er 

rekening op zijn naam kon worden geopend, adv. M. Bulthuis 

5-5b 10:55 Te Lelystad I) 12 jan 22 vernieling voordeur; II) 1 sept t/m 7 okt 21 iemand bedreigd; III) 12 maart 22 vernieling ruit 

voordeur, adv. M. Baadoudi 

6 11:35 Te Almere 11 nov 21 mishandeling ambtenaar (sloeg slo in gezicht), adv. A. Bissumbhar 

7 12:15 Te Lelystad 11 maart 22 winkeldiefstal 

Woensdag 18 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1-2 09:00 Te Lelystad 8 april 21 1) opruiing (zette op Facebook onder bericht over agent o.a.: ‘(…), maar die man moeten ze kk 

doodschoppen’/’ben blij dat mijn paarden weg zijn bij die hufter adresje online gooien????’/’wat, wanneer gaan we 

langs met een paar mensen’); 2) bedreiging zelfde slo (zelfde feiten), adv. N. Luns 

  Te Lelystad 8 april 21 idem feit 1 + 2 medeverdachte; 3) 8 april 21 opruiing tegen zelfde slo feit 1 en 2 (zette op 

eigen Facebookpagina o.m. “bloodbath to death, doodschoppen die kk bloedlijer”); 4) bedreiging zelfde slo (zelfde 

feiten als onder feit 3) 

3 10:00 Te Urk 28 aug 21 vernieling ruit/zonnescherm 

4 10:20 Te Lelystad/Roosendaal 25 maart 20 witwassen 10.000 euro, subs. medeplichtig door bankrekening en/of pinpas/app 

ter beschikking te stellen 

5 10:50 Te Dronten 13 jan 22 winkeldiefstal 

6 11:10 Te Almere 1 nov 21 1) mishandeling agent (trapte slo, gaf slo kopstoot); 2) belediging zelfde slo; 3) winkeldiefstal, 

adv. N. Luns 

7 11:40 Te Emmeloord 25 maart 19 poging woninginbraak  

 



 

 

2. 

 

Donderdag 19 mei ZITTING TE ALMERE 

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 09:00 Te Almere I) 1) 27 dec 21 iemand bedreigd; 2) 19 t/m 26 jan 22 contactverbod met ander slo overtreden (stuurde 

slo berichten/mails); II) 27 dec 21 vernieling bloempot en boompje , adv. A. Kloosterman 

2 09:40 Almere 15 aug 21 mishandeling (trapte tegen hoofd/benen/lichaam, sloeg slo in/tegen gezicht/hoofd) 

3-3a 10:10 Te Dronten I) 12 juli 21 dierenmishandeling (zette honden met spanbanden vast aan auto’s/hekken waardoor 

dieren beperkte bewegingsvrijheid hadden, gaf honden onvoldoende/geen water/voedsel, gaf honden geen 

beschutting, hield barak van moederhond met vijf pups niet schoon, onderhield terrein niet waardoor er gevaarlijke 

leefsituatie was voor honden); II) 6 okt 21 dierenmishandeling (gaf honden onvoldoende water/voeding, sloot 

honden op in sterk bevuilde, donkere aanhangwagen/portocabin, hield honden aan te korte ketting, sloot honden 

op, liet wonden/ontstekingen van honden niet verzorgen), adv. A. Huisman 

4 10:50 Te Almere 16 maart 22 winkeldiefstal 

5 11:15 Te Hilversum 12 okt 21 niet voldaan ambtelijk bevel (meewerken bloedproef), adv. M. Schwab 

6 11:45 1) te Hilversum/A’dam 10 nov 21 oplichting voor 2 pinpassen (ging naar woning slo’ers die eerder waren gebeld 

over een zogenaamd frauduleuze poging om geld van hun rekening te halen en waartegen was gezegd dat een 

bankmedewerker hun pas zou komen ophalen, nam pinpas en pincode slo’ers mee); 2) te A’dam 10 nov 21 poging 

diefstal € 1.250, adv. M. Docter 

Vrijdag 20 mei ZITTING TE ALMERE 

Nummer Tijd Informatie zaak 

1-1b 09:00 Te Huizen I) 19 maart 21 1) mishandeling (gaf slo kopstoot, sloeg slo); 2) bedreiging zelfde slo (“ik maak je af”); 

II) 10 maart 21 winkeldiefstal + vordering TUL, adv. A. Mohrmann 

2 09:25 Te Zeewolde 1) 10 okt 21 openlijk geweld tegen vijf personen (sloeg slo met moersleutel, stompte, duwde, 

trapte); 2) mishandeling twee personen (trapte, sloeg); 3) 26 okt 21 belediging agent; 4) 26 okt 21 idem andere 

agent, adv. S. Kanhai 

3 10:05 Te Zeewolde 8 aug 21 1) bezit/dragen/vervoer pistool; 2) winkeldiefstal 

4 10:35 Te Almere 2 feb 22 iemand in gezicht gespuugd, adv. J. Looman 

5 10:35 Te Almere 1 nov 21 mishandeling partner, adv. C. Tuip 

6 11:10 Te Almere 2 feb 22 mishandeling partner, adv. N. Wijkman 

7 11:40 Te Lelystad 20 maart 22 een vrouw mishandeld (trok slo van haar bed af, sloeg slo op hoofd) 

8 12:10 Te Amersfoort 3 feb 22 als ongewenst vreemdeling in Nederland verbleven 

Let op: Op deze persrol rust op last van de rechtbank een embargo tot aan het moment dat de zaak in het openbaar wordt behandeld. De 

rechtbank kan er niet voor instaan dat de feiten zoals hier omschreven aan de verdachten ten laste gelegd zullen worden. Of dat 

daadwerkelijk gebeurt, blijkt pas ter zitting. 


