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CRIMINALITEIT Verdachte schrikt van eis tot jarenlange celstraf en loopt rechtszaal uit

Eis overval Jumbo Oirsbeek: tien jaar
door Emil Visser
OIRSBEEK – De 34-jarige Geoffrey D.
moet tien jaar de cel in als het aan
het Openbaar Ministerie (OM) ligt.
D. overviel afgelopen zomer de
Jumbo-supermarkt in Oirsbeek. Hij
dwong met een vuurwapen twee
caissières om geld uit de kassa te
pakken. Zelf deed de Heerlenaar
ook nog een greep in de kas. Hij
ging met 2600 euro aan de haal.
Zijn kameraad, die op een vluchtscooter buiten stond te wachten,
was al vertrokken. Dus zocht D.
een andere manier om te vluchten.
Al dreigend met een pistool stapte

hij bij een vrouw in haar cabrio en
dwong haar samen met hem te
vluchten in de auto. Toen omstanders de weg wilden blokkeren, bedreigde hij nog een aantal mensen
met zijn wapen. Onder hen ook
een agent in burger. Omstanders
wisten de dader te overmeesteren.
De vrouw in de cabrio was gisteren ook aanwezig tijdens de zitting.
Zij werd emotioneel en vertelde
dat zij nog altijd psychische hinder
ondervindt van deze gijzeling.
D. zelf was aangeslagen en geschokt nadat de officier van justitie
de eis van tien jaar celstraf had uitgesproken. De verdachte werd het

even te veel en liep de rechtszaal
uit. Niet lang daarna kwam hij terug en bood zijn excuses aan.
D. zegt dat hij werd gedwongen
om de overval te plegen. Hij had
wietplantjes gestolen van iemand.
Maar toen deze persoon achter de
diefstal kwam, dwong hij D. tot
zijn daad. Het OM twijfelt sterk
aan deze lezing.
Volgens het OM heeft Heerlenaar D. overigens ook diezelfde dag
een sltijterij aan de Kouvenderstraat in Hoensbroek willen overvallen. Deze overvalspoging, die gepaard ging met geweld, mislukte.
De Heerlenaar ontkent elke betrok-

kenheid bij dat incident. D. heeft
overigens al een aanzienlijk strafblad. Zo is hij eerder voor zeven
jaar cel veroordeeld voor een overval op een koffieshop in Brunssum.
Deskundigen stellen onder meer
vast dat D. cocaïneverslaafd is en
dat kans op herhaling groot is.
Advocaat Peer Szymkowiak
vindt de strafeis aan de hoge kant.
„Mijn cliënt is gemotiveerd om op
het goede pad te komen. Dat mag
wel meewegen in de uitspraak van
de rechtbank. We zouden graag
zien dat hij wordt geholpen bij zijn
verslaving.
Uitspraak over twee weken.

