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De 39-jarige automobilist die 29 juni op het
fietspad aan de Rijksweg-Zuid in Geleen een
fietser heeft aangereden, blijft in voorlopige
hechtenis. Ook de fietser (35) zit nog vast.
Beide mannen worden verdacht van poging tot
doodslag.

De raadkamer Maastricht heeft onlangs
besloten dat het duo nog negentig dagen
vastgehouden mag worden. In oktober vindt
een eerste zitting plaats voor de rechtbank.

Volgens Peer Szymkowiak, raadsman van
automobilist A., had zijn cliënt nooit de
intentie iemand te raken. „Van poging tot
doodslag is geen sprake. Hij was bij de
drankenhandel aan de Hegstraat gestopt om
wat te kopen. De fietser greep plots mijn cliënt,
die vervolgens vlak onder het hart gestoken
werd met een vleesmes. De punt van het mes

‘Fietser niet bewust
geraakt’
De aanrijding op een fietspad in Geleen
was geen poging tot doodslag. Dat stelt
raadsman Peer Szymkowiak. „Mijn
cliënt was in doodsangst onderweg naar
het ziekenhuis.”

STEFAN GILLISSEN
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brak bij een tweede aanval en bleef in het
borstbeen achter. Een getuige heeft de
steekpartij gezien en gelukkig een verklaring
afgelegd.”

A. zou in paniek zijn weggereden. „Hij was
ervan overtuigd dat hij dood zou gaan en wilde
naar het ziekenhuis. Bij het opdraaien van de
Rijksweg-Zuid stonden daar auto’s stil. Hij is
over het fietspad gaan rijden en raakte een
fietser. Dat bleek achteraf zijn aanvaller te
zijn.” Die liep bij de aanrijding geen
noemenswaardig letsel op.

Beide mannen zijn bekenden van justitie. Van
A. werd eerder duidelijk dat hij in het
drugscircuit zat. Zijn aanvaller zou al zijn
veroordeeld voor een ernstig misdrijf.

De twee mannen hebben verklaard dat er een
dispuut was over de auto van A. die op naam
van de fietser stond. „Mijn cliënt betaalde
rekeningen en boetes. Meerdere keren gingen
afspraken voor het overschrijven van de auto
niet door. ”

De raadsman begrijpt niet waarom A. op
zogenoemde schokgrond langer vast blijft
zitten. De maatschappij zou het volgens de
raadkamer niet begrijpen als de verdachte in
aanloop naar een rechtszaak op vrije voeten
zou zijn. Szymkowiak: „Ik vind dat hier niet
aan de orde. A. is ook verbolgen over zijn
detentie. Voor het feit dat hij slachtoffer is,
bestaat weinig aandacht.”

De advocate van de fietser was niet bereikbaar
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voor commentaar.


