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Celstraf geëist voor aandeel roofoverval
RECHTBANK Alicia H. (24) zou ook drugs gevangenis binnen hebben gesmokkeld

door Hanneke Drohm

SITTARD/ROERMOND – Alicia H. (24)
uit Sittard krijgt, als het aan het
Openbaar Ministerie (OM) ligt, 200
dagen cel waarvan 100 dagen voor-
waardelijk. De Sittardse zou op 6
april 2012 hebben geholpen bij een
gewapende overval in Roermond
en moest gisteren voor de Roer-
mondse rechtbank verschijnen.

Op die bewuste 6 april zou H.
hebben aangebeld bij het huis waar
vier mensen verbleven. Toen de
deur werd geopend, stormden drie

mannen met bivakmutsen binnen.
Ze bedreigden de slachtoffers met
een vuurwapen en eisten geld. De
mannen maakten een ketting, mo-
biele telefoons, horloges, een ring,
een legitimatiebewijs, huissleutels
en een onbekend geldbedrag buit.
Het OM zegt te weten wie de man-
nen zijn, maar heeft onvoldoende
bewijsmateriaal tegen hen. H. zat
daarentegen sinds oktober vast op
verdenking van medeplichtigheid
aan de overval. In januari werd ze,
na een verzoek tot schorsing door
haar advocatenog vrijgelaten om te

bevallen van haar eerste kindje.
Gauw genoeg na de bevalling ging
de Sittardse echter de fout in. Ze
probeerde drugs het huis van bewa-
ring in te smokkelen tijdens een be-
zoek aan haar vriend. H. werd op-
nieuw vastgezet in Ter Peel in
Evertsoord in afwachting van de
rechtszaak. Officier van justitie
Renate van Heck stelde gisteren dat
duidelijk is dat H. betrokken was
bij de overval. Het signalement, ca-
merabeelden en een getapt tele-
foongesprek wijzen de Sittardse vol-
gens haar aan als de vrouw die aan-

belde. Daarnaast wees één van de
slachtoffers H. aan toen hem acht
foto’s van mogelijke verdachten
werden voorgelegd. Van Heck eiste
‘maar’ 200 dagen, omdat H. een ge-
ring aandeel in de overval had en
zeer beïnvloedbaar is. Advocate Gi-
ta Biesmans vroeg om vrijspraak.
Zij vindt dat de fotoconfrontatie on-
zorgvuldig is gebeurd en dat H.
juist niet voldoet aan het signale-
ment. De rechtbank doet uitspraak
op 8 mei. H. heeft dan al 100 dagen
vastgezeten en komt dus hoe dan
ook vrij.


