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Werkstraf voormalig
eigenaar café ’t Nestje
Werkstraf voormalig
POLITIERECHTER Verboden wapenbezit

door Marco van Kampen

ROERMOND – De politierechter in
Roermond heeft een voorwaardelij-
ke celstraf van drie maanden en
een werkstraf van tachtig uur opge-
legd aan Paul C. uit Nieuwstadt. De
voormalige exploitant van het be-
ruchte café ’t Nestje werd in decem-
ber vorig jaar opgepakt wegens ver-
boden wapenbezit.

Het wapen, een pistool, werd ge-
vonden op het dak van zijn schuur.
Er zaten zeven patronen in. C.
claimt dat hij het eerder had afge-
pakt van iemand die hem ermee be-
dreigde.

Vervolgens nam hij het wapen
naar eigen zeggen mee uit zelfbe-
scherming. De naam van de per-
soon die hem zou hebben be-
dreigd, wil C. niet kwijt. „Anders
had ik net zo goed zelf een kogel
door mijn kop kunnen jagen.” Wél
verklaart hij dat hij al een tijdje be-
dreigd werd door leden van een

motorclub. C. was in het verleden
de uitbater van ’t Nestje in Nieuw-
stadt, een café waar veel bikers kwa-
men. De kroeg kwam meerdere ma-
len negatief in het nieuws. Zo ont-
aardde in april 2013 een opstootje
tijdens een pokertoernooi in een
schietpartij op straat, met de later
geliquideerde Frankie Maggen als
doelwit. De huidige Bandidos-kop-
man Harrie Ramakers was toen
ook aanwezig in de kroeg. Burge-
meester Jos Hessels sloot niet veel
later het café vanwege criminele ac-
tiviteiten.

Naast het pistool vond de politie
vorig jaar ook 189 gram hennep in
het huis van C. Zowel het OM als
advocaat Arthur Vonken pleitte er-
voor om dit niet mee te nemen in
de strafmaat, omdat de hennep be-
doeld was voor medicinaal gebruik.
C. lijdt aan longkanker.

Met het uiteindelijke vonnis zei
de rechter rekening te hebben ge-
houden met de ziekte van C.


