
   

 

  

Strafzittingen meervoudige kamer week 20/2022 

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, meervoudige kamer  

Dinsdag 17 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 09:00 Te Almere 1) 6 aug 21 poging zware mishandeling (sloeg slo, trapte slo, wurgde slo, prikte slo met stok, probeerde 

ducttape over ogen/mond/hoofd liggend slo te plakken), subs. openlijk geweld tegen persoon in bos gelegen aan de 

Kombuis; 2) 6 aug 21 diefstal met geweld tas/portemonnee/powerbank/passen van zelfde slo; 3) 31 okt 21 

mishandeling ander slo (sloeg slo tegen hoofd, trapte tegen lichaam); 4) 31 okt 21 idem ander slo, adv. O. Bolluyt, 

vz 8-3-22 

3 11:30 Te Lelystad 1) 1 april 21 t/m 4 feb 22 belaging twee personen (belde, mailde, stuurde berichten); 2) 1 okt 21 t/m 4 

feb 22 bedreiging zelfde slo’ers (o.a. “ik maak jullie allemaal dood, ik vermoord je die dag als ik voor moet komen”); 

3) 5 jan t/m 4 feb 22 contactverbod overtreden (stuurde berichten, belde), adv. R. van der Graaf PRO FORMA 

6 14:30 Te Almere 20 april 19 iemand bedreigd (“ik ben een terrorist en ik heb twee molotovcocktails klaarstaan om naar 

binnen te gooien”), adv. G. Roos, vz pr 10-12-21  

7 15:30 1) te Lelystad/Hilversum 1 juli 20 t/m 8 dec 21 deelname aan criminele organisatie met oogmerk overtreden 

Opiumwet; 2) te Lelystad/Hilversum 1 juli 20 t/m 8 dec 21 bereiding/handel/vervoer cocaïne/heroïne; 3) te 

Hilversum 8 dec 21 bezit 24,52 gram heroïne + vordering TUL, adv. F. Siccama, vz 8-3-22 

8 16:00 Te Bussum I) 24 aug 21 1) bezit 2,22 kilogram amfetamine en/of 500 ml GHB; 2) bezit 80,99 kilogram hasjiesj; 3) 

voorbereiding bereiding/handel/vervoer/smokkel amfetamine (bezit o.a. 25 kg BMK en/of maatbekers en/of 

sealapparaat); 4) bezit dolk; II) 6 nov 20 1) voorbereiding bereiding/ handel/vervoer/smokkel amfetamine (bezit 

o.a. 60 liter methanol, pH-meters, roermechanisme); 2) bezit/handel 1.336 gram ketamine; 3) bezit boksbeugel, 

adv. E. Steller, vz 16-3-22 PRO FORMA 

Woensdag 18 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 09:00 Te Lelystad 1) 23 mei 21 poging doodslag (stak slo met mes in rug), subs. poging zware mishandeling; 2) 6 okt 21 

bezit 35,4 gram hasjiesj; 3) 6 okt 21 bezit 11 gram hennep, adv. S. van Bunnik, vz 12-1-22 

2 11:00 Te Lelystad I) 5 sept 21 brandstichting in woning (stak bank in brand met sigaret), subs. brand door schuld + 

vordering TUL, vz 2-3-22: II) te Lelystad 4 t/m 17 juni 21 mishandeling (gooide deur tegen slo), adv. G. Roos PRO 

FORMA 



 

 

 

 

 

2. 

 

Nummer Tijd Informatie zaak 

3 13:30 Te Biddinghuizen 1) 7 okt 21 ontuchtige handelingen met minderjarige (betastte borst/buik/navel slo); 2) 1 sept t/m 

20 okt 21 ontuchtige handelingen met andere minderjarige (betastte billen slo), adv. L. Noordanus, vz 6-4-22 

4 15:00 Te H’sum 23 sept 21 poging doodslag (sloeg slo met loopkruk/wandelstok, drukte met twee handen ogen slo in, trok 

mond slo uit elkaar, drukte mond slo dicht), subs. zware mishandeling (slo liep snijwonden in haar gezicht op), meer 

subs. poging zware mishandeling, adv. M. Rafik, vz 20-4-22 REGIE-ZITTING 

Vrijdag 20 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 10:00 I) te Tollebeek 1) 6 jan 22 poging woninginbraak 2) 6 jan 22 diefstal sleutelbos van pand d.m.v. braak en/of 

inklimming; 3) 6 jan 22 diefstal mes; 4) 20 dec 21 poging woninginbraak II) te Urk 16 aug 21 1) bedreiging (liep 

met mes op slo af, zei “ik maak je nu dood”); 2) bedreiging ander (toonde mes, zei o.a. “ik ga je doodsteken”); 3) 

vernieling buitenspiegel auto; 4) belediging agent; 5) te Zwolle 16 aug 21 belediging andere agent; III) te Urk 28 

dec 21 diefstal o.a. sigarettendoos, cadeaubonnen, tabak, 122 krasloten d.m.v. braak/inklimming/valse sleutel; IV) 

te Urk 16 nov 21 diefstal gereedschap uit loods d.m.v. braak en/of inklimming, subs. als vinder gereedschap 

verduisterd, adv. J. Pinners 

2 14:00 Te Almere 1) 28 okt 21 iemand via whatsapp bedreigd (o.a. “ik maak jou helemaal kapot tot het einde’/Ík rij met 

mijn auto je woning in”); 2) 1 okt 19 t/m 28 okt 21 belaging zelfde slo (belde slo, stuurde berichten); 3) 9 t/m 14 

maart 22 bedreiging zelfde slo (“maak mij kapot, dan kom ik jou kapotmaken bitch, tot het bittere einde”) + 

vordering TUL, adv D. Dekker 

3-6 15:00 Te Almere 7 maart 17 t/m 28 nov 18 geld witgewassen, adv. V. van der Velde, vz 7-1-22 

  Te Almere 1) 7 maart 17 t/m 28 nov 18 1) diefstal stroom; 2) 7 maart t/m 28 nov 18 teelt/bezit 247 hennepplanten 

in pand 3) 7 maart t/m 28 nov 18 geld witgewassen, subs. heling) + ontnemingsvordering, adv. V. van der Velde, 

vz 7-1-22 

  Te Almere 7 maart 17 t/m 28 nov 18 geld witgewassen, adv. D. Moes, vz 7-1-22 

  Te Almere 7 maart 17 t/m 28 nov 18 geld witgewassen, adv. V. van der Velde, vz 7-1-22 

 

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. 


