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Cel geëist voor overvallenCel geëist voor overvallen
BLEIJERHEIDE Buurt in Kerkrade jaar lang in de ban van jeugdige frituurcriminelen

door Bas Dingemanse

KERKRADE/MAASTRICHT – Het
Openbaar Ministerie (OM) heeft
gisteren voor de rechtbank in
Maastricht celstraffen geëist te-
gen de jeugdige Kerkraadse fri-
tuurovervallers.

Het gaat om de twee overgebleven
verdachten, Sam W. (21) en Hessel
T. (20). Zij hebben, volgens het
OM, deel uitgemaakt van een
groep van zes jeugdige overvallers.
De groep zou verantwoordelijk zijn
voor een reeks frituurovervallen in

2012 en 2013, in de Kerkraadse
buurt Bleijerheide. Dat bleek tij-
dens de rechtszaak van gisteren.

De zaken tegen vier andere ver-
dachten zijn geseponeerd, wegens
gebrek aan bewijs. Volgens de offi-
cier van justitie kunnen drie delic-
ten aan de overgebleven verdach-
ten worden gelinkt. Hessel T. zou
betrokken zijn bij alle drie de over-
vallen, Sam W. bij twee van de
drie. Andere verdachten in het on-
derzoek wijzen de twee aan als da-
ders. Daarnaast is er DNA-materi-
aal aangetroffen in de verschillende
fritures. Dat materiaal is onder

meer gevonden op een pet die W.
zou zijn verloren bij een overval.

„De kans dat deze pet van ie-
mand anders is, is één op een mil-
jard”, zegt de officier. Daarnaast is
er bij de jongens thuis kleding ge-
vonden die, volgens de officier,
overeenkomt met kleding die tij-
dens de delicten is gedragen.

Het OM eist achttien maanden
jeugddetentie tegen W. Daar wordt
de tijd die hij al in hechtenis heeft
gezeten, acht maanden, van afge-
trokken. Ook is er een voorwaarde-
lijk deel van zes maanden.

„Dan moet cliënt vier maanden

zitten. Hij loopt inmiddels alweer
anderhalf jaar vrij rond, heeft werk
met uitzicht op een vast contract.
Wat is het nut van die vier maan-
den?”, vraagt advocaat Arthur Von-
ken zich af.

Tegen Hessel T. is vier jaar cel-
straf en negen maanden jeugdde-
tentie geëist. Ook hier wordt de
reeds uitgezeten periode van acht
maanden afgetrokken. Een hogere
straf, omdat hij betrokken zou zijn
bij meerdere delicten en niet heeft
meegewerkt met de reclassering.
Zijn advocaat pleit voor vrijspraak.

Uitspraak over twee weken.


