NIEUWSBRIEF
Aan onze sponsors en/of vrienden van de Stichting
van Zinloos Geweld naar Zinvol Gedrag,
Vandaag op de website geplaatst:

Vrouw bijt en trapt agent in Barendrecht
Een 29-jarige vrouw die het niet eens was met haar arrestatie in
Barendrecht, heeft een politieagent in zijn arm gebeten en in zijn
gezicht getrapt. Ze moest mee naar het bureau, omdat ze
betrokken was geweest bij een ruzie op straat en ''vervelend
bleef doen'' toen agenten probeerden haar tot bedaren te
brengen, aldus de politie. De vrouw was vermoedelijk onder
invloed. In de politiebus kwam het tot een worsteling toen de Rotterdamse probeerde haar gordel
los te maken. Toen een agent dat probeerde te verhinderen, zette ze haar tanden in zijn arm, om
hem vervolgens in het gezicht te schoppen.

Weer buschauffeur mishandeld op Zuid
Op de Dorpsweg in Rotterdam-Zuid is
dinsdagochtend een buschauffeur van de RET
mishandeld. Daarbij raakte de bestuurder
lichtgewond. Ter hoogte van busstation
Katendrechtse Lagendijk stapte een passagier de
bus in. Toen de chauffeur hem vroeg of hij een
stukje door wilde lopen, begon de man direct te
schelden. Daarop stelde de buschauffeur de man
voor de keuze: of zijn taalgebruik aanpassen of de bus verlaten. De man gaf de buschauffeur en
klap en verliet de bus. Ook trapte hij een spiegel van de bus stuk. De agressieve passagier is gevlucht
richting Katendrechtse Lagendijk. Er is een signalement van de dader bekend en de politie roept
getuigen op zich te melden. Het gaat om een licht getinte man van rond de 25 jaar met
donkerkleurig achterovergekamd haar en een gemiddeld postuur en tussen de 1.75 meter en 1.80
meter lang.

Man slaat vrouw bewusteloos in Capelle
Een man heeft dinsdagavond in Capelle aan den
IJssel een vrouw in een woning bewusteloos
geslagen. In de woning ontstond een conflict
waarna hij de vrouw had geslagen. Daarna liet hij
haar bewusteloos achter en sloeg op de vlucht. De

politie is op zoek naar een licht getinte man in
een zwart trainingspak en een baard. Hij is in
de richting van metrostation Capelle Centrum
gelopen. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en zal aangifte gaan doen.
Iedereen die meer weet wordt gevraagd zich bij de politie te melden.
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