PRADASCHOENEN

Lagere straf als beloning
Terwijl hij jaren moest wachten op de behandeling van zijn strafzaak, is M. E. (23)
uit Horst erin geslaagd op het rechte pad te komen. Als beloning werd een lagere
straf tegen hem geëist.
DOOR PETER HEESEN

E. wordt verdacht van diefstallen en heling van gestolen spullen. De strafbare feiten zou
hij hebben gepleegd in 2015. Normaal gesproken dient de zaak binnen twee jaar
behandeld te worden. Deze termijn werd fors overschreden. Maandag stond E. pas voor
het hekje in Roermond. Officier van justitie Georges van den Eshof hield er rekening
mee bij het bepalen van de strafeis. Hij vroeg de rechtbank E. te veroordelen tot een
werkstraf van 200 uur en een celstraf van 180 dagen, waarvan 170 voorwaardelijk. In
dat geval hoeft E. niet meer achter tralies.
De afgelopen jaren heeft E. negen maanden in de gevangenis gezeten vanwege eerdere
veroordelingen, maar hij heeft tegelijkertijd kans gezien zijn leven te beteren,
constateerde de rechtbank. De verdachte meldde dat hij een eigen zaak in
metaalrecycling én een vriendin heeft. Zij krijgen binnenkort een eigen woning en een
kind.
Toch moest E. zich nog verantwoorden voor zijn misdragingen in 2015. De officier van
justitie achtte bewezen dat E. zich (met anderen) schuldig heeft gemaakt aan de diefstal
van motoren uit een garagebox in Horst en de verkoop van spullen die gestolen waren
bij een inbraak in Horst. Ook zou E. met een kompaan hebben ingebroken in een
woning in Velden. Er werden geld, telefoons, bankpassen en auto’s buitgemaakt. Met
één van de pinpassen zou het tweetal diezelfde nacht geprobeerd hebben geld op te
nemen.
E. werd herkend op camerabeelden en aan zijn Pradaschoenen, aldus de aanklager. Zijn
advocaat Erik Gorsselink vond dat zijn cliënt er door anderen ingeluisd werd en dat er
onvoldoende bewijs was voor alle verdenkingen. Hij vroeg om vrijspraak. Uitspraak is
op 4 oktober.

