
' Arrondissementsparket
's-Gravenhage

postbus 20302 postcode 2500 EH

Dubbel DAGVAARDING VAN VERDAC

Sector : 01
Parketnr : 09/754053-06
Volgnr :

Aan:

naam: Heidstra

v o o r n a m e n : S i j t s e

geboreu op: 02 maart l960 te Leeuwarden

wonende te: 2612 AC Delft

adres: Borneostraat 13

Hierbij dagvaard ik u om als verdachte te verschijnen op vrijdag 02 februari
2007, te 14.00 uur, ter terechtzitting van de meervoudige strafkamer in het
arrondissement 's-Gravenhage, Prins Clauslaan 60,
teneinde terecht te staan terzake van hetgeen hieronder is omschreven.

[k verwijs naar de mededelingen onder 1,2,5,6,7,8,9 en 10 op de achterzijde va
dit blad.

De officier vanvan jusJ^M*rfe.

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat/

hij op of omstreeks 2 februari 2006 te Delft J.D. Rensen heeft bedreigd meC
f:nis Hii.sdr.ijf tegen het leven gericht, althans wet zware mishandeling en/of
iii«t openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen nn/of
nat enig Misdrijf waardoor de algemene '.-"il L;lvjid van personen of goederen in
gpvnnv wordt g^biMCht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend:
-een (stoep-)tegel tegen een ruit van de woning van voornoemde Rensen gegooid
(tengevolge waarvan die ruit is gebroken) en/of
-in de brievenbus van de woning van voornoemde Rensen een brief/enveloppe
achter gelaten met daarin een krantenartikel met de titel 'toename bedreiging
politici' en/of een sehietschijf;

en/of

hij op of omstreeks 2 februari 2006 te Delft opzettelijk en wederrechtelijk
een autoruit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende a:ui J.D.
Rensen, in elk st*v-tl o.m o^n einder of anderen dan aan verdachte, heeft
vcicniclri en/of bwsohadigd cn'of onbruikbaar gemoctkt door tnen en d-i.ar

^et te !. i. |k en ]!• een (stoep-)tegel tegen die autoruit gegooid
(tengevolgende waarvan die i~u.it is gebroken)
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('ZD TEGEL')
are 235 .Lid i Wetboek van Strafrecht

hij op of omstreeks 13 februari 2006 te Delft J.D. Rensen heeft bedreigd met
enig misdrijf tegen het. leven gericht, althans met zwnre mishandeling en/of
met openlijk geweid met verenigde krachten tegen personen of goederen en/of
met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen ii
gevaar wordt gebracht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend:
-een brief/enveloppe gericht aan 'Weduwe van Leeuwen en kids' verstuurd naar
het huisadres van voornoemde Rensen en/of
-in die enveloppe een schietschijf gevoegd en/of op de roos van die
schietschijf een foto van voornoemde Rensen bevestigd;

('ZD BRIWE'J
art 235 lid J Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks 13 februari 2006 te Delft G.A.A. Verkerk heeft bedreigd
j/ict enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandel ing
en/of met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen
en/of met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of
goederen in gevaar wordt gebracht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend:
-een rouwbrief/enveloppe verstuurd naar het huisadres van voornoemde Verkerk
en/of
-in de enveloppe een schietschijf gevoegd en/of
-op (de achterzijde van) die schietschijf geschreven/vermeld '-HET KOMT NU WEL
HEEL DICHT BIJ- hoe dichtbij wil je het hebben domme SUKKEL?';

('ZD BURG')
art 335 l i d 1 Wetboek van Strafrecht

hij op of omstreeks 15 maart 2006 Ce Delft opzettelijk brand Jmeft gesticht
in een woning gelegen aan de Scheepmakerij 28. iamiers heefl . •••: <]:u:\<\•• r.ui?ij
: i : i l i :u op^etteliik een of meer lucifer(s) . :n elk geval opzettelijk 'open)
vuur in nan/viMns gebracht siet een of meer krant(en), althans «iet !'?ftn)
bt.ïhiJb u Ï! stofffeu), feu gevolge waarvan de brievenbus en/of deurmat en/of de
vloerbedekking ieheei ui gedeeltelijk ia /z i jn veibrand, in '•!!•. -vv-.i binnd is
üntstiaii, terwijl daarvan gemeen gevaar vuot de in die woning aanwezige
goederen, in p\k .-:•'" :l sfuieen gevaar yoor soeflereti en/of I^vpassevaac nu/of
ssvaar voor zwa=ir Lichaflielijk letsel \mo\ de in die woning en/of (een) in
(een) belendende percele(e)n(en.) aanwezige perso(o)n(en) . Ln »ü< •••r.i.'

',<--v.inr voor zwaai l se li fl< le tsf 1 < oor Of
Ittt.'ti
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('ZP LUCIFER')
..ut 157 ahf/.3ub 1 Wetboek van Strafrecht
art 157 nhf/sub 2 Wpfijoek v.m Strafrecht

5 .

hij op of omstreeks 30 maart 2006 te Delft J.D. Rensen hfirtft bedreigd met en
misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling na/of met
openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen en/of met
enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in
gevaar wordt gebracht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend:
-met een (stoep-)tegel een ruit van een voertuig die in de omgeving van de
woning van voornoemde Rensen stond geparkeerd ingegooid en/of
-onder de ruitenwisser van voornoemd voertuig een bief/enveloppe achtergelate
met daarin een schietschijf en/of op de roos van die schietschijf een foto va
voornoemde Rensen bevestigd;

en/of

hij op of omstreeks 30 maart 2006 te Delft opzettelijk en wederrechtelijk een
autoruit, in elk geval enig .goed, geheel of ten dele toebehorende aan E.J.
Kruithofv in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft
vernield en/of beschadigd on/of onbruikbaar gemaakt door toen en daar
opzettelijk en wederrechtelijk een (stoep-)tegel tegen die autoruit gegooid
(tengevolgende waarvan die ruit is gebroken);

( 'ZELAUTOJJ
art 2S5 Lid 1 Wetboek van Strafrecht

6.

hij op of omstreeks 8 juni 2006 te Delft ter uitvoering van het door hem
voorgenomen misdrijf om opzettelijk brand te stichten in een woning aan de
Scheepmaker!j 23, terwijl daarvan geineen gevaar voor goederen en/of
ievemAgevaai en/of gevaar voor waar lichamelijk letsel te duchten was, met
ij.it np/rtt een of meer lucifer(s), in elk gev*J met d..it opzet fopmi) vuur in
aanraking h*?eft gebracht met een krant, althans (net dien) brandbare stof(fea),
en/of vervolgens die (brandende) krant in de brievenbus van die woning geduwd
en/of achtergelaten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet
is vo i f; ooid;

f a/ o f

hij op uf omstreeks 3 juni 2006 te Delft A. van Opzeeland heeft bedreigd met:
brandstichting en/of enig misdrijf tegen het leven gericht, althans mot zwme
fiiishfiiideling en/of met openlijk geweld met verenigde krachten togon personen
o f . . ' . o c > : , ' • : , . : M I e n / o f , ' i i e t e n i g m i s d r i j f w a a r d o o r d e a l g e m e n e v e i l i g h e i d v a n

! > • : t ö O i i i T i u u t ? o « d e r e n i n g r > v i a r v o x d t g e b r a c h t . i m m e r s h ' ? t i i * t v « > j i l ' t c h t e

o p i H l < • • ' [ ] . . [ > • r l r p i . ; « n d :

-een krant in brand gestoken en/of

7.ie ')l;rd
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-die (brandende) krant in de brievenbus van de woning van tle ouders van
voornoemde Opzeeland geduwd en/of
-een schietschijf onder de deur van die woning geschoven en/of bij die woning
achtergelaten;

('ZD KRANT'>
art 157 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
art 157 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht
art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

7.

hij op of omstreeks 7 april 2006 te Delft, munitie van categorie III, te weten
35, althans een of meer patro(o)n(en) (van kaliber 9 millimeter), voorhanden
heeft gehad;

De in deze te lastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover
daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde
betekenis te zijn gebezigd;

(|ZD VUWA')
art 26 lid 1 Wet wapens en munitie
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