Celstraf geëist voor roof pizza’s
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HAARLEM - Ze hadden honger, maar geen geld. Toch besloten de vijf mannen
pizza’s te laten bezorgen op een adres in Santpoort-Noord. De bezorger werd
bedreigd met een neppistool. De buit: vijf pizza’s.
Justitie eiste gisteren voor de rechtbank in Haarlem een celstraf van zes maanden
tegen de 22-jarige man die met het namaakpistool dreigde. Drie anderen krijgen wat
het OM betreft voorwaardelijke celstraffen van enkele maanden, twee van hen ook
een werkstraf van 200 uur.
Het was een uit de hand gelopen kwajongensstreek, zei de advocaat van een van de
vier verdachten (18, 20 en 22 jaar) uit Santpoort-Noord en Velsen die terecht
stonden. Eén van hen is zelf pizzakoerier. Maar volgens justitie was het niet een uit
de hand gelopen kwajongensstreek. Weliswaar ging het om een impulsieve en
ondoordachte actie, maar toch was het volgens het OM een in gezamenlijkheid
beraamde beroving.
Het was een warme avond in augustus. In een woning in Santpoort-Noord hingen ze
een beetje rond. Ze speelden spelletjes, keken naar een lachfilm en sommigen
rookten een blowtje op het balkon. Men kreeg honger. Het idee ontstond om pizza’s
te bestellen die niet betaald zouden worden, maar afgepakt.
Eerst zou dat gebeuren bij Domino’s, maar dat leek bij nader inzien niet handig. Eén
van de verdachten was daar zelf pizzakoerier, die dag had hij zich ziek gemeld. Het
werd dus de concurrent: New York Pizza. Toen de 17-jarige pizzakoerier uit Haarlem
uiteindelijk de bestelling kwam brengen, werd hij een steegje in gedirigeerd. Daar
duwde de 22-jarige zijn neppistool in de zij van de bezorger. Maar die weigerde de
pizza’s af te geven toen hij zag dat het ging om een speelgoedwapen. Een 17-jarige
medeverdachte -die apart wordt berecht- zou de bezorger toen hebben vastgepakt,
waarop hij de pizza’s liet vallen. De drie anderen waren volgens het onderzoek op
dat moment in de woning.
De verdachten verklaarden dat het helemaal niet zeker was dat de bezorger zou
worden overvallen. Er werd binnen de groep wel vaker gebluft, zo luidde de uitleg.
Het was in ieder geval niet stoer om bezwaar te maken. Enkele beweerden te zijn
verrast dat het allemaal écht gebeurde.
(Twee weken later werd de 22-jarige man veroordeeld tot negen maanden cel,
waarvan drie voorwaardelijk. De drie anderen kregen voorwaardelijke celstraffen tot
drie maanden en werkstraffen tot 240 uur.)

