woensdag, 13 april 2011

CARNAVALSMOORD Uitspraak op 27 april

De laatste keer
kee
’t Vlaegelke
Vandaag is de laatste zitting
in de zaak rond de dood
van Gelener Fer Loontjens,
ruim drie jaar na zijn overlijden na ruzie op carnavalszondag in café ’t Vlaegelke.
door Emil Visser

O

p 16 februari 2008 overleed Fer Loontjens uit
Geleen. Nu, dik drie
jaar na zijn overlijden,
staan twee mannen terecht die volgens justitie zijn betrokken bij zijn
dood.
Om half tien vandaag begint in
Den Bosch het hoger beroep tegen
Stephan P. (34) en Gennaro S. (36).
Eerder werd het duo door de rechtbank in Maastricht al veroordeeld
tot acht jaar celstraf. Een derde verdachte, Barry H., kreeg zes jaar celstraf opgelegd. De drie gingen in
hoger beroep. Een vierde verdachte
- Rick D. - kreeg zes jaar cel, maar
accepteerde de straf.
Zonder dat er een zitting is geweest, is in deze zaak veel gebeurd
de laatste maanden. Zo kon een getuige, die voor sommige verdachten jaren geleden een zeer belastende verklaring had afgelegd, lange tijd niet gehoord worden. Er
kon geen deugdelijke verbinding
met zijn huidige woonplaats in
Australië worden gelegd, zodat hij
nog een keer gehoord kon worden.
Ook een orkaan, die begin dit jaar
over het land aan de andere kant
van de wereld raasde, gooide roet
in het eten.
Maar de in Australië wonende getuige is inmiddels toch gehoord,
laat Peer Szymkowiak, advocaat
van Stephan P. weten. Dat gebeurde afgelopen maand.
Niet onbelangrijk is tevens dat één

Herdenking bij ’t Vlaegelke in 2008.
van de drie verdachten inmiddels is
overleden. Barry H. stierf begin
maart op 29-jarige leeftijd. Waaraan is onbekend. Het Openbaar Ministerie heeft zijn zaak stopgezet,
waardoor er nu nog maar twee verdachten in de banken zullen zitten.
Szymkowiak zal vandaag pleiten
voor vrijspraak van doodslag voor
Stephan P.
P. heeft de afgelopen maanden de
zittingszaal van het gerechtshof in
Den Bosch vaker van de binnenkant gezien.
Hij stond tevens terecht voor zijn
betrokkenheid bij een zware mishandeling in Geleen, in de zomer
van 2007. Ook dit betreft een zaak
in hoger beroep, waarin hij eerder
door de rechters in Maastricht
werd vrijgesproken. Het Openbaar
Ministerie ging
toen tegen deze uitspraak in
hoger beroep.
De uitspraak van het gerechtshof
in de Vlaegelke-zaak zal volgen op
woensdag 27 april. Twee dagen later hoort P. of hij ook straf krijgt
voor zijn aandeel in de Geleense
vechtpartij in de zomer van 2007.

