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RECHTBANK Hoogzwangere Sittardse

Verdachte
mag ‘vrij’
bevallen

door Job Tiems

ROERMOND - Een 23-jarige Sittardse vrouw die verdacht wordt van
een gewapende overval op twee
mannen en twee vrouwen uit
Roermond, wordt voorlopig vrijgelaten. De hoogzwangere Alisia
H. mag op vrije voeten bevallen
van haar eerste kindje, zo besliste de rechtbank gisteren.

De 23-jarige Sittardse wordt ervan
verdacht medeplichtig te zijn aan
een gewapende overval in Roermond. Op 6 april van het vorig jaar
klopte de Sittardse aan bij het huis
waar een viertal Roermondenaren
verbleef. Toen de deur werd geopend, stormden er drie gewapende mannen het huis binnen. De
Roermondse slachtoffers werden
bedreigd met een vuurwapen en
werden overmeesterd. Bij de overval werden een halsketting, twee
mobiele telefoons, twee horloges,
een ring, een legitimatiebewijs,
huissleutels en een onbekend geldbedrag buit gemaakt.
De Sittardse zit sinds oktober
vast in Ter Peel. De drie mannen
die betrokken waren bij de overval,
lopen nog vrij rond. Volgens de
raadsvrouw van de Sittardse, Gita
Biesmans, is hier opmerkelijk genoeg geen onderzoek naar gedaan.
De vrouw is nu acht maanden
zwanger. Advocate Biesmans pleit-

te voor schorsing en eventuele opheffing van haar voorlopige hechtenis. „Gelet op de bijzondere omstandigheden van mijn cliënt en de
gezondheid van haar baby die hier
onder lijdt, lijkt me dit aannemelijk. Ze is hoogzwanger en de kans
op herhaling is nihil”, verklaarde ze
voor de rechtbank. „Uit verklaringen in het dossier blijkt verder dat
mijn cliënt niet alleen was, terwijl
ze wel de enige is die hiervoor opdraait.”
Volgens de officier van justitie is
de kans op herhaling, ondanks het
pleidooi van advocate Biesmans,
wel aanwezig. „Opheffing van de
voorlopige hechtenis is geen optie”, stelt hij. De betrokkenheid bij
een overval, waarbij is gedreigd
met een vuurwapen en verbale
dreigementen zijn geuit, wegen volgens de officier van justitie zwaar
mee. „Een vuurwapen bij iemand
in de nek zetten en iemand meerdere trappen in de rug geven is niet
niks”, aldus de officier van justitie.
Na een kort beraad komt de
rechtbank tot het besluit om de
voorlopige hechtenis van H. met ingang van komende maandag te
schorsen. Ze moet zich direct melden bij de reclassering en direct verschijnen als ze door politie of justitie wordt opgeroepen. Na haar bevalling bekijkt de rechtbank de
zaak opnieuw. De datum van de
volgende zitting is niet bekend.

