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Beste Buurtbewoner,

Inbreker gaat ervandoor na schermutseling
met bewoner,maar wordt gevat na zoekactie
Gisteren om 17:12 door joro (Bron: Het Nieuwsblad)
archiefbeeld FOTO: DBA
ESSEN - De politie van zone Grens heeft maandagavond een inbreker bij de lurven gevat na
een zoekactie. De 32-jarige verdachte was kort daarvoor een woning in Essen-Wildert
binnengedrongen, maar kwam oog in oog te staan met de bewoner. Na een korte
schermutseling ging hij ervandoor met de inhoud van de portemonnee, maar later op de
avond werd hij gevat.
De verdachte drong maandag rond 22 uur
een woning in Wildert binnen via een
schuifraam.
De dader botste echter op
de bewoner van het pand, waarop er een
schermutseling ontstond. De inbreker
overmeesterde de bewoner en nam de
vlucht met de inhoud van de portemonnee
van het slachtoffer. De bejaarde bewoner
raakte lichtgewond.
Na verwittiging van de politie werd er een
zoekactie op poten gezet met een
speurhond, maar de zoeking in de
achtertuinen leverde niets op. Ook het labo
kwam ter plaatse voor verder onderzoek. De bewoners kregen slachtofferopvang.

Enige tijd later merkte een politieploeg een fietser op die reed over de Achterbroeksteenweg
richting Kalmthout. Toen de politieploeg de persoon wilde controleren gooide de man zijn fiets
weg en nam te voet de vlucht. Hierop werd een nieuwe zoekactie met de speurhond gestart. Kort
nadien werd de vluchter opgepakt ter hoogte van Kruisbos.
De 32-jarige verdachte werd gearresteerd en overgedragen aan het parket van Antwerpen voor
verder onderzoek. De buit werd terugbezorgd aan het slachtoffer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Gelieve reeds in uw AGENDA te NOTEREN, dat onze jaarlijkse INFO-AVOND doorgaat op

maandagavond 25 MAART 2019, om 19u in Het Volkshuis.
Er zal een “Bekende Vlaming” komen spreken over de “STRIJD TEGEN WONINGINBRAKEN
en MISDAAD ALGEMEEN”.
Voor degenen die gebruik maken van de “Sociale Media” (Facebook, WhatsApp, enz) is het
zeker AAN TE RADEN om op deze avond langs te komen.
Bij aanwezigheid krijgen BIN-Leden twee gratis drankjes en is uw BIN-Lidgeld al terugverdiend.
De “NUTTIGE INFO en TIPS” zijn dan ook nog eens een grote extra meerwaarde!
WIN-WIN-situatie voor iedereen 😊
Hopelijk tot dan!
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