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Voor BIN KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Hemelrijkweg-Hondsberg- Hraditskostraat-KammenstraatKloosterstraat-Lazaret- Schepen Veraartstraat-Schuurblok-Statievelden-WitzenbergstraatEssen Oldenburgstraat)

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.be )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433 (info: 0475/74.50.37)

Beste Buurtbewoner,
Naam van de BIN’s die werden opgestart: BIN Kammenstraat; BIN Statie; BIN Heikant
Datum en uur van de oproep: 4 februari om 09:35u
Relaas van de feiten:
Op bovenvermelde datum en uur werd jullie BIN opgestart naar aanleiding
van een melding voor een inbraak heterdaad te Handelsstraat.
Vrouw beweert dat zij 2 inbrekers heeft betrapt, volledig in het zwart gekleed,
beiden drager van bivakmutsen.
Onze ploegen komen ter plaatse en doen nazicht. Bij nazicht aan de woning
blijkt dat alle deuren op slot waren, er is geen braakschade.
Vrouw weet al niet meer zeker of er wel iets gebeurd is.
De BIN’s en de Whatsapp groepen werden opgestart. Nadat duidelijk werd
dat het vals alarm betrof, werd dit onmiddellijk gemeld via Whatsapp.
Lokale politie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FACEBOOK-waarschuwing:
Een vrouw uit Diepenbeek waarschuwde enkele dagen geleden via Facebook
voor een verdacht sms'je dat ze kreeg. De politie heeft al enkele meldingen
binnengekregen en vraagt om altijd goed op uw hoede te blijven.
“Doe zo snel mogelijk aangifte.”
Mary Verlinden uit Diepenbeek kreeg maandag een sms met het heuglijke nieuws dat ze een
nieuwjaarstrekking van Bpost heeft gewonnen. In eerste instantie vond ze dit niet vreemd,
bedrijven gebruiken vaker een 8000-nummer voor acties. Maar toen Mary inging op het bericht,
merkte ze dat er steeds meer taalfouten opdoken in de communicatie. De Diepenbeekse begon
onraad te ruiken: “In een laatste stap vragen ze om jouw persoonlijke gegevens, ook
bankinformatie.” Via Facebook verspreidde ze een waarschuwing, andere buurtbewoners
reageerden dat ze een gelijkaardig bericht ontvingen.
Bij politie LRH bevestigen ze het verhaal: “We raden aan om alle bankkaarten te blokkeren en zo
snel mogelijk aangifte te doen bij de lokale politie.” Dat laat woordvoerder Dorien Baens weten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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!

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
B
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

