Strafzittingen MK week 39/2020
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, Meervoudige kamer
Dinsdag 22 september
Nummer

Tijd

3

14:00

5

15:45

1

09:30

Informatie zaak

Zeewolde 1) 18 apr 20 diefstal televisie met geweld (liep woning slo binnen, sloeg slo/worstelde
met slo, slo viel op grond); 2) 19 apr 20 brandstichting in chalet (goot brandbare vloeistof over
chalet/afvalcontainer die tegen chalet aan stond, stak vloeistof in brand), vz 7-7-20, adv: G.I.H.
Schulte PRO FORMA
I Lelystad 21 aug 19 bedreiging (o.m. “Kom naar de voordeur dan sla ik je de puinpoeier in”): II
Lelystad 22 apr 20 1) poging zware mishandeling (ramde al rijdend auto slo, subs: bedreiging); 2)
gevaar/ hinder veroorzaakt (reed te hard zeer dicht achter ander voertuig, reed door voortuin van
woning, ramde ander voertuig, terwijl hij onder invloed van alcohol reed (315); 3) 22 apr 20
poging doodslag slo feit 1 en 2 (sloeg slo met stuk hout, trapte, sloeg slo, subs: poging zware
mishandeling; 4) doorrijden na aanrijding; 5) onder invloed van alcohol gereden (315); 6)
gereden met ongeldig rijbewijs, 14-7-20, adv: A.W. Syrier PRO FORMA
I Hilversum 20 jun 20 1) poging doodslag (stak slo met mes, subs: poging zware mishandeling);
2) poging doodslag ander (stak slo met mes, subs: poging zware mishandeling, meer subs:
mishandeling); 3) bezit balletjespistool; II Eemnes 24 jun 18 1) zware mishandeling (sloeg slo, slo
liep gebroken oogkas op, subs: poging zware mishandeling, meer subs: mishandeling met zwaar
letsel tot gevolg); 2) bedreiging (o.m. “… dan maak ik je hele familie af, inclusief jou”), adv:
J.M.J.H. Coumans

Woensdag 23 september
Nummer

1
2

Tijd

09:00
10:00

3
4

13:45

5

14:30

6

7

16:00

Informatie zaak

Ontnemingsvordering, adv: M. van Gaalen + deskundige
Hilversum 11 jul 08 t/m 24 okt 19 steunfraude (verzweeg gezamenlijke huishouding); 2) voordeel
gehad van fraude medeverdachte; II Hilversum 1 mrt 19 1) poging doodslag (stak slo met mes);
2) diefstal met geweld van slo feit 1 (richtte pistool op slo, vocht met slo, sloeg slo met pistool,
stak slo met mes), vz 7-7-20 adv: P.P.J. van der Meij
Hilversum 23 sep 08 t/m 24 okt 19 1) steunfraude (verzweeg gezamenlijke huishouding); 2)
voordeel gehad van fraude medeverdachte, adv: I. Raterman
Almere 8 dec 16 diefstal € 600.000 en mobiel met geweld (ging in DHL/TNT-kleding naar woning
van slo (geb 09/38), duwden slo woning in, gooiden slo op grond, knevelden slo, tapeten mond
slo af, namen geld/telefoon weg, lieten slo gekneveld achter) en/of afpersing, adv: E. Diesfeldt
Almere 21 dec 19 1) doodslag tijdens overval (beroofde slo van geld/ verdovende middelen/ tas
met o.m. € 150, schoot slo in borst/been, slo overleed); 2) diefstal geld/verdovende middelen/ tas
met inhoud met geweld van 2 slo’s (riep “geef mij de tas, ik schiet je”), sloeg slo, schoot op ander
slo); 3) poging doodslag op ander slo tijdens diefstal met geweld (schoot op slo), adv: ? REGIEZITTING
Almere 21 dec 19 1) doodslag tijdens overval (beroofde slo van geld/ verdovende middelen/ tas
met o.m. € 150, schoot slo in borst/been, slo overleed); 2) overval op slo feit 1 en ander
(schreeuwde “geef mij de tas, ik schiet je, ik vermoord je, sloeg slo, schoot op ander slo, die
overleed), vz 17-7-20, adv: J.B. van Faassen REGIE-ZITTING
Almere 25 jul 19 1) poging zware mishandeling (gaf slo kopstoot, stak slo met mes); 2)
bedreiging (o.m. “ik ga jou ook pakken”); 3) vernieling auto, adv: J.C. Duin

Vrijdag 25 september
Nummer

1
2

Tijd

09:00

Informatie zaak

Urk 3 nov 19 1) poging doodslag op 4 personen (duwde explosief door brievenbus woning, bracht
explosief tot ontploffing); 2) ontploffing teweeg gebracht (feiten idem als bij 1), vz 4-9-20, adv:
J.A.C. van den Brink
Idem, vz 4-9-20, adv: A.C. Vingerling

2.

Embargo: 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.

3.

