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Flinke celstraf geëist voor wapens en
drugs in kraakpand
Een stel uit een het Hoek van Hollandse kraakpand aan de 1e Scheepvaartstraat heeft een
forse gevangenisstraf horen eisen voor drugs en wapenbezit. De 30jarige Kimberley K.
zou drie jaar moeten gaan zitten. De 34jarige Marvin van den H. drie jaar en vier maanden.
Van die straffen is een half jaar cel voorwaardelijk.
Cerberus 080219, 14:50 Laatste update: 14:56
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mdma, drie liter ghb, amfetamine en twee vuurwapens, die ze in een auto van Den Haag naar
Rotterdam vervoerden. In het kraakpand aan de 1e Scheepvaartstraat bleken achter een geheim
luik nog meer drugs en wapens van het stel te liggen.
Van den H. zei zo zwaar verslaafd te zijn aan de ghb, dat hij op 21 maart vorig jaar in ruil voor een
liter van het spul best ‘een klusje’ voor een kennis wilde doen. Zo kreeg hij naar eigen zeggen een
zwarte tas in handen gedrukt die hij naar naar Rotterdam moest vervoeren.
Omdat de man zelf geen rijbewijs heeft, reed zijn vriendin. Onderweg naar Rotterdam maakte het
stel een stop op een parkeerplaats voor een kraakpand in Den Haag. Vanaf daar kreeg de politie
hen de gaten. Ter hoogte van Schiedam werd het koppel aangehouden. Zo’n drie liter nog warme 
net geproduceerde ghb werd in de tas gevonden en paar ons xtc en speed. Toen de politie de
achterbak van de auto opende, bleek daar een geladen revolver en een automatisch vuurwapen te
liggen.
In het kraakpand in Hoek van Holland vond de politie een geheime bergruimte met onder meer
drugs, een pistool, een geweer, versnijdingsmiddelen en kogelwerende vesten.
Marvin van den H. wist wel dat er drugs in de tas zaten, zei hij. Maar van de drugs en wapens in
het kraakpand beweerde hij niks af te weten. Daar kwam hij naar eigen zeggen alleen om te
slapen en ‘tot rust te komen’. ,,Ghb heeft mijn kop van binnen gesloopt. Je gedraagt je als een
debiel als je het gebruikt”, zei hij.
Kimberley K., die beweerde uit angst voor represailles tijdens de zitting niks te durven zeggen,
moet volgens haar advocate worden vrijgesproken. Haar cliënte speelde geen hoofdrol in de zaak
en er zouden meerdere mensen van de auto gebruik maken. Ze wist niks van wapens en drugs,
aldus haar advocate.
Het OM wil ook dat het stel na het uitzitten van een straf, verplichte dagbesteding krijgt en begeleid
moet gaan wonen. De uitspraak volgt op 21 februari.
Elke ochtend het nieuws uit Westland in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
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