
Zij houdt de man verantwoor-
delijk voor een poging tot moord
op een eveneens uit Curaçao af-
komstige rivaal en poging tot
doodslag op een vrouw toen hij
begin dit jaar in een bus in Al-
mere met een pistool schoot. De
34-jarige vrouw, die jarig was en
toevallig in de bus zat, heeft blij-
vend letsel aan beide benen op-
gelopen.

De verdachte was op 12 febru-
ari met een geladen pistool in de
bus nabij station Almere Cen-
trum gaan zitten. Volgens getui-
genverklaringen en de beelden
die in de bus zijn gemaakt, zat
hij achterin de bus en ging staan
toen de man waarop hij het ge-
munt had, de bus binnenkwam.
In een poging in de bus op deze
man te schieten, raakte hij de
vrouw die net op een plek in de

bus wilde gaan zitten. De man
die het doelwit van de verdachte
was, rende de bus uit. De ver-
dachte rende hem achterna en
heeft volgens getuigen gepro-
beerd zijn pistool opnieuw te la-
den om daarna gericht op de
man te schieten, wat niet is ge-
lukt.

De twee mannen kenden el-
kaar uit de gevangenis in Cura-
çao waar zij beiden forse straffen
uitzaten, de verdachte onder
meer voor het medeplegen van
een poging tot moord. De twee
zouden deel uit hebben gemaakt
van elkaar rivaliserende groe-
pen. 

De verdachte heeft aangege-
ven te worden bedreigd door de
man die hij heeft beschoten. Dat
de verdachte uit noodweer zou
hebben gehandeld, acht de offi-

cier van justitie echter niet aan-
nemelijk, zo bleek gisteren tij-
dens de zitting.

De vrouw die in de bus is ge-
raakt, had niets met het tweetal
te maken. Zij was een toevallige
passagier, moeder van vier kin-
deren, die `uitzonderlijk zwaar
en heftig' letsel heeft opgelopen
en levenslang is veroordeeld tot
een rolstoel. De officier van
justitie heeft dat zwaar laten
meewegen in de strafeis voor de
verdachte. Bovendien heeft zij
de omstandigheden meegewo-
gen waaronder het misdrijf
heeft plaatsgevonden: in een vol-
le bus, midden op de dag en veel
mensen in de omgeving van de
bus. Volgens de officier had de
schietpartij ook heel anders af
kunnen lopen met fatale gevol-
gen.
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Mountainbikes voor politie

De Curaçao Tourist Board (CTB) heeft de politie vier mountainbikes
cadeau gedaan. Hiermee wordt het Bike Team van het politiekorps
versterkt. Op de foto de overhandiging van de fietsen. 
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Marathon-
vergadering
Staten 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Komende woens-
dag, donderdag en vrijdag vin-
den er marathonvergaderingen
plaats in de centrale commissie
van de Staten waar de begroting
2015 op de agenda staat. Per dag
worden enkele hoofdstukken be-
sproken. Op woensdag zijn dat
de hoofdstukken 19, 10 en 11,
respectievelijk het ministerie
van Financiën, de Staatsorganen
en het ministerie van Algemene
Zaken. Op donderdag komen de
volgende ministeries aan bod:
Gezondheid, Milieu en Natuur
(GMN), Bestuur, Planning en
Dienstverlening (BPD), Justitie,
Economische Ontwikkeling
(MEO) en Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning (VVRP).
Vrijdag komen aan de orde het
ministerie van Onderwijs, We-
tenschap, Cultuur en Sport en
Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn. Maandag start de verga-
derweek met een openbare Sta-
tenvergadering over de ‘Ontwer-
plandsverordening tot wijziging
van de landsverordening aan-
meldingsplicht van grensover-
schrijdende geldtransporten’.
Op dinsdag wordt vergaderd
met de ministers van BPD,
VVRP en MEO over het basisre-
gistratieproject en het project
optimalisering van adressen. 

Lange celstraf geëist
tegen Curaçaoënaar
Poging tot moord op rivaal
Van onze correspondent
Lelystad - Tegen een 39-jarige uit Curaçao afkomstige inwoner van Almere heeft de
officier van justitie gisteren voor de rechtbank in Lelystad vijftien jaar gevangenisstraf
geëist.


