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Aanrijding
Kerkrade:
9 maanden
cel geëist

Aanrijding
PIETERSTRAAT

door Stefan Gillissen

MAASTRICHT-KERKRADE – Negen
maanden celstraf en drie jaar rijont-
zegging. Die straf heeft officier van
justitie Anneke Rogier gisteren
geëist tegen de 27-jarige Kerkrade-
naar Daniël S. Hij wordt ervan ver-
dacht in mei 2011 met hoge snel-
heid twee voetgangers te hebben
aangereden op de St. Pieterstraat in
Kerkrade. Een man raakte daarbij
zeer ernstig gewond en heeft blij-
vend letsel opgelopen.

S. reed volgens het Openbaar Mi-
nisterie na het ongeval door. Zijn
auto werd gedumpt in een vijver in
het Stadspark. De Kerkradenaar is
ook mishandeling van twee vrou-
wen en een man ten laste gelegd.

Tijdens een geregeld felle onder-
vraging door de rechter en de offi-
cier van justitie had S. moeite een
verklaring af te geven. Hij zei vaak
onder invloed te zijn geweest van
alcohol, wiet en cocaïne. Dat leidde
tot geweld. Inmiddels heeft S. hulp
gezocht, hij is onder behandeling.

Het Openbaar Ministerie neemt
het hem „bijzonder kwalijk” dat hij
„niet lijkt te leren.” Dit met het oog
op een waslijst aan boetes. De rech-
ters uitten zich in vergelijkbare be-
woordingen. De Kerkradenaar ver-
klaarde dat hij hulp heeft gezocht
en onder behandeling is.

Raadsvrouw Gita Biesmans wees
de rechtbank erop dat het „bijzon-
der lang heeft geduurd om de zaak
voor de rechter te brengen. Dat is
belastend voor cliënt en slachtof-
fers.” De rechter omschreef het als
„pijnlijk voor alle betrokkenen.”

Volgens Biesmans zijn enkele
aanklachten verjaard, is er op delen
onvoldoende bewijs en is een on-
voorwaardelijke straf ongepast met
het oog op de lange duur en vonnis-
sen in vergelijkbare zaken. „Een
werkstraf is prima, maar stuur hem
niet naar de gevangenis.”

Uitspraak op dinsdag 22 oktober.


