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Twee jaar cel voor Sittardenaar
VONNIS Diego S. (23) veroordeeld voor neerschieten mede-eigenaar café De Buren

door Bjorn Thimister

MAASTRICHT/SITTARD – De recht-
bank in Maastricht heeft Sittarde-
naar Diego C. gisteren veroor-
deeld tot 24 maanden cel, waar-
van vier voorwaardelijk.

Tegen hem was drie jaar, waarvan
zes maanden voorwaardelijk met
een proeftijd van twee jaar, geëist.

De 23-jarige man heeft bekend
de mede-eigenaar van café De Bu-
ren in het centrum van Sittard op 8

mei dit jaar te hebben neergescho-
ten. Ondanks een zogeheten markt-
verbod toog Diego C. die dag naar
de Sittardse binnenstad om samen
met wat vrienden wat te gaan drin-
ken.

De Sittardenaar stapte het terras
van café De Buren op en vroeg de
eigenaar of hij naar binnen mocht.
Hierna ontstond een woordenwis-
seling en er werd over en weer wat
geduwd en getrokken.

De cafébaas zou volgens C. daar-
na de woorden ‘hoerenzoon’ en

‘iets met kanker’ tegen hem geroe-
pen hebben. Iets wat de kastelein
zelf overigens heeft ontkend bij de
politie. Bij Diego C. was door deze
opmerkingen echter het toppunt
bereikt, zo bekende hij eerder te-
genover de rechters. Hierna besloot
hij een vuurwapen te pakken. Een
daad die hem door de rechtbank
zwaar wordt aangerekend. De late-
re schutter zou hiermee andere ter-
rasbezoekers in gevaar hebben ge-
bracht.

C. rende na de schietpartij in pa-

niek weg, terwijl de mede-eigenaar
van De Buren een schotwond
bleek te hebben in zijn lies. De
man werd kort daarna elders door
de politie aangehouden.

Volgens Peer Szymkowiak, advo-
caat van Diego C., kan zijn cliënt
wel leven met de opgelegde straf
door de rechtbank. „Van poging tot
moord is geen sprake geweest, daar
had ik om gevraagd en dat is nu
ook zo vastgesteld. Ik zie geen aan-
leiding om tegen deze beslissing in
beroep te gaan.”


