Zittingslijst straf week 46/2019
Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, Meervoudige kamer

Datum: maandag 11 november 2019
Parketnummer

Tijd

15.203502.18 09.00

Pleeglocatie

Informatie zaak

Alkmaar

Op 12 oktober 2018 poging tot
moord (betreft schietpartij met
gewonde in Mondriaanstraat).
+ TUL

15.810034.17

15.167723.18 09.00

Oudkarspel

15.800122.16 11.00

Den Helder

PRO FORMA
1. Op 17 maart 2018 in de
toiletruimte van een café een
vrouw (20) aangerand
(doorgang versperd, wc-hokje
afgesloten en onder bedreiging
gezoend en betast). 2. Op
dezelfde datum en op dezelfde
locatie een 17-jarig meisje
aangerand (doorgang versperd,
wc-hokje afgesloten en onder
bedreiging gezoend en betast).
OM wil dat de voorlopige
invrijheidstelling wordt
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Parketnummer

Tijd

Pleeglocatie

15.820266.15 11.30

Schiphol

15.187660.19 14.30

Assendelft

10.691039.19
10.065473.17
15.187687.19 14.30

Assendelft

15.187680.19 14.30

Assendelft

15.193028.19 15.30
15.191979.19

Alkmaar
Schagen

Informatie zaak

geschrapt (na veroordeling voor
verkrachting).
OM wil herroeping van
voorwaardelijke invrijheidstelling
(na veroordeling invoer
cocaïne).
Op 4 augustus 2019 samen met
ander(en) overval op en diefstal
van auto koeriersbedrijf.
+ TUL (2)
PRO FORMA
Op 4 augustus 2019 samen met
ander(en) overval op en diefstal
van auto koeriersbedrijf.
PRO FORMA
Op 4 augustus 2019 samen met
ander(en) overval op en diefstal
van auto koeriersbedrijf.
PRO FORMA
Op 11 augustus 2019
winkeldiefstal bij een
supermarkt (o.m. drop).
Op 10 augustus een politieman
uitgescholden (‘Kankerlijer,
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Parketnummer

Tijd

Pleeglocatie

Informatie zaak

Kankerpolitie’) en in zijn gezicht
gespuugd.

3

Datum: dinsdag 12 november 2019
Parketnummer

Tijd

15.860189.16 09.00

Pleeglocatie

Informatie zaak

Den Helder

Op 16 september 2016 moord
(slachtoffer met mes in hals en
borststreek gestoken). Lichaam
slachtoffer werd op straat bij
een sloot in de C.G. Geustraat
gevonden.
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Datum: donderdag 14 november 2019
Parketnummer

Pleeglocatie

Informatie zaak

15.740485.13 09.00

Tijd

Hoorn

15.870092.14 09.00

Hoorn

Van 1 januari 2008 t/m 14
januari 2014 witwassen van geld
en auto’s.
1. Van 24 juni 2011 t/m 21 juli
2014 witwassen van geld en
auto’s en medeplichtigheid bij
witwassen (bankrekening ter
beschikking gesteld).
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Datum: donderdag 14 november 2019
Parketnummer

Tijd

15.054422.18

09.00 Enkhuizen

Pleeglocatie

15.054423.18

11.00 Enkhuizen

Informatie zaak

1. Op 10 november 2017 samen
met ander(en) persoon van de
vrijheid beroofd (gebonden aan
handen en voeten). 2. Op
dezelfde datum samen met
ander(en) slachtoffer door
(dreiging met) geweld
toegangscode telefoon
ontfutseld (om daar foto’s op te
kunnen verwijderen.)
BESLOTEN
1. Op 10 november 2017 samen
met ander(en) persoon van de
vrijheid beroofd (gebonden aan
handen en voeten). 2. Op
dezelfde datum samen met
ander(en) slachtoffer door
(dreiging met) geweld
toegangscode telefoon
ontfutseld (om daar foto’s op te
kunnen verwijderen.)
BESLOTEN
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Parketnummer

Tijd

A: 15.054424.18
B: 15.201871.19

14.30 A. Enkhuizen
B. Grootebroek

Pleeglocatie

Informatie zaak

A:
1. Op 10 november 2017 samen
met ander(en) persoon van de
vrijheid beroofd (gebonden aan
handen en voeten). 2. Op
dezelfde datum samen met
ander(en) slachtoffer door
(dreiging met) geweld
toegangscode telefoon
ontfutseld (om daar foto’s op te
kunnen verwijderen.)
B:
Op 15 augustus 2019 verboden
wapenbezit (boksbeugel).
BESLOTEN
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Datum: vrijdag 15 november 2019
Parketnummer

Tijd

15.188132.19 09.00

15.196120.19 10.30

15.260280.17 11.30
15.042944.19 14.30
15.187003.19 15.00

Pleeglocatie

Informatie zaak

Heerhugowaard 1. Op 24 juni 2019 persoon bedreigd met
Katwijk
de dood (“Luister, als ik nou zie ga ik je
vermoorden, bitch”). 2. Op 26 juni 2019
persoon meerdere malen geld afgeperst
(tot een totaal van ca. 350,-).
Alkmaar
Op 15 augustus 2019 in de Marktstraat
door een openstaand portierraam een
taxichauffeur bedreigd met een mes en
geprobeerd geld af te persen.
Schiphol
OM wil herroeping voorwaarde-lijke
invrijheidstelling (cocaïnesmokkel).
Hoofddorp
TUL-zaak
(computervredebreuk)
Akersloot

Op 29 december 2018 gewapende overval
op een drogist (buit € 1.515,- en 20 pakjes
sigaretten).

Afdeling communicatie rechtbank Noord-Holland:
telefoonnummer 0618308186, e-mail communicatie.rb-nho@rechtspraak.nl.
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