
   

 

  

Strafzittingen meervoudige kamer week 21/2023 

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, meervoudige kamer  

 

Dinsdag 23 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 09:00 Te Almere 2 april 22 1) diefstal met geweld telefoon/sleutelbos/portemonnee (gingen om auto slo heen staan, stapte 

bij slo in auto, zei “geef het”, stak slo met mes, richtte vuurwapen op slo); 2) bedreiging zelfde slo (met vuurwapen) 

+ vordering TUL, adv. I. Stas, vz 7-3-23 PRO FORMA 

2-3 10:00 Te Almere 19 aug 22 poging afpersing (ging naar bedrijfspand slo, deed deur op haak, haalde vuurwapen 

tevoorschijn, richtte wapen op slo, schreeuwde o.a. ‘ik maak je af, ik moet geld hebben, daag mij niet uit, ik pak 

jou, ik kom morgen terug om 10 uur’, duwde slo), subs. medeplichtig door mededader te vervoeren/wapen aan te 

nemen en terug te geven), adv. W. van Vliet, vz 31-1-23 

  Idem, adv. W. Morra, vz 15-11-22 

4-6 13:30 1) te Goes 29 aug 19 diefstal uit woning (kluis met inhoud, deken, sieraden, geld); 2) te Lelystad 5 t/m 7 maart 22 

diefstal uit zeven naast elkaar gelegen woningen (o.a. sieraden, horloge, kluis met inhoud, parfum, geld); 3) te 

Zutphen 14 juli 22 diefstal uit woning (o.a. kluizen met inhoud, horloges, lampje); 4) te Dordrecht 28 juli 22 

inbraak/inklimming in drie woningen (nam o.a. horloges, onderscheidingen, geld, sieraden, sleutels weg); 5) te Den 

Haag 29 juli 22 diefstal uit woning (handtassen); 6) te Den Helder 27 aug 22 diefstal uit woning (geld, kluis); 7) te 

Oss 15 okt 22 winkeldiefstal; 8) te Zierikzee 11 jan 23 poging inbraak/inklimming in appartementencomplex aan 

Dijkgraaf, adv. M. Hilhorst/E. Roethof PRO FORMA 

  Idem feit 2 + 3+ 4 +5 + 8 medeverdachte, adv. M. Lamers PRO FORMA 

  Idem feit 8 medeverdachte, adv. A. Vingerling PRO FORMA 

7 15:00 Te Lelystad 5 april 23 winkeldiefstal pakken ossenhaas uit supermarkt, adv. F. Lischer 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. 

 

Woensdag 24 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 09:00 Te Lelystad 7 maart 20 t/m 16 maart 22 gemeenschap met zijn minderjarige dochter, subs. ontucht adv. T. 

Meeuwis, vz 15-3-23 PRO FORMA 

2 10:00 1) te Grassau (Duitsland) 2 jan t/m 6 sept 11 gemeenschap met minderjarig meisje dat hij verzorgde/opvoedde 

en/of aan zijn zorg/opleiding was toevertrouwd; 2) te Loosdrecht 4 t/m 11 april 12 idem met zelfde slo; 3) te 

Loosdrecht 4 t/m 11 april 12 ontuchtige handelingen met zelfde slo, adv. D. Moes, vz 8-9-21 

3 13:30 Te Lelystad 1 okt 22 1) verkrachting (drong woning slo binnen, pakte slo bij schouders, duwde slo op bed, sloeg slo, 

was verbaal en non-verbaal agressief, veroorzaakte psychische druk waardoor slo zich niet aan situatie kon 

onttrekken); 2) diefstal telefoon zelfde slo, adv. R. Zwiers, vz 29-3-23  

 

 

Vrijdag 26 mei  

Nummer Tijd Informatie zaak 

1 09:00 Te Emmeloord 1) 20 dec 16 t/m 19 dec 20 gemeenschap met minderjarig meisje dat hij verzorgde of opvoedde als 

behorend tot eigen gezin, subs. ontucht; 2) 20 dec 20 t/m 1 mei 21 gemeenschap met zelfde slo (in leeftijd van 12 

tot 16 jaar), subs. ontucht; 3) Emmeloord 1 t/m 26 april 20 ontuchtige handelingen met andere minderjarig meisje 

dat hij verzorgde of opvoedde als behorend tot eigen gezin, adv. D. Poppe, vz 1-3-23 PRO FORMA 

2-4 10:00 Te Almere 25 okt 22 woningoverval (belde in PostNL-jas en met bedekt gezicht aan bij woning, duwde deur open, 

bedreigde twee slo’ers met vuurwapen, zette vuurwapen op hoofd slo, vroeg waar klokjes waren, plakte ducttape op 

mond slo, zei dat slo gouden armband moest afgeven, bonden handen ander slo vast, plakte ducttape over mond 

slo, vroeg naar pincodes), subs. medeplichtig (door plan te bedenken, groep op Signal aan te maken, met scooter 

naar woning te rijden, vuurwapens en/of jassen beschikbaar te stellen), adv. F. Tosun PRO FORMA 

  Idem, adv. A. Rangoe PRO FORMA 

  Idem + vordering TUL, adv. F. Tosun PRO FORMA 

5 11:30 Te Lelystad 1) 25 nov 22 t/m 14 feb 23 handel/vervoer/bezit van cocaïne/heroïne; 2) 14 feb 23 bezit 1,86 gram 

cocaïne en 1,79 gram heroïne, adv. C. Tuip 

6 14:15 Te Almere 3 nov 22 1) bezit alarmpistool; 2) bedreiging meerdere personen (schoot met vuurwapen op 

bedrijfspand); 3) vernieling ruiten van zelfde bedrijfspand; 4) ontploffing veroorzaakt in zelfde bedrijfspand (gooide 

explosief door brievenbus), adv. I. Stas PRO FORMA  



 

 

 

 

 

3. 

 

Nummer Tijd Informatie zaak 

7 14:45 Te H’sum I) 24 t/m 28 nov 22 bezit revolver en drie patronen; II) 1) 28 dec 21 t/m 15 maart 22 dierenmishandeling 

(schopte tegen lichaam hond, sloeg op neus, hing hond aan zijn riem op), subs. verwaarlozing; 2) 1 mei t/m 15 juni 

22 diefstal bromfiets; 3) 15 juni 22 vernieling autospiegels; 4) 11 dec 21 doorrijden na aanrijding + vordering TUL, 

adv. D. van den Broek, vz 10-3-23 

 

Let op: 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. 

 


