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Beste Buurtbewoner,
Essen, 21 maart 2019

Resultaten grensoverschrijdende actie met Nederland
In de nacht van 20 op 21 maart hielden de Belgische politiezones Grens en
Noorderkempen samen met de Nederlandse teams Roosendaal en Weerijs
een grensoverschrijdende actie in het kader van woninginbraken en
grensoverschrijdende criminaliteit.
Er was ook bijstand van de Federale politie, de Koninklijke Marechaussee,
de Landelijke eenheid en de Federale overheidsdienst Douane en Accijnzen.
Tijdens de eerste helft van de actie waren er twee statische controlelocaties bij de
grensovergang van Wernhout/Wuustwezel en de grensovergang van Nispen/Essen.
Tijdens de tweede helft van de actie werd er dynamisch gereden in het grensgebied.
Dit steeds met gemengde patrouilles (telkens een Belgische met een Nederlandse agent).
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bekeuringen voor het rijden onder invloed van alcohol;
bekeuringen voor onverzekerd rijden;
bekeuringen voor rijden met rode diesel in de tank;
geldboete geïnd van 400 euro;
geldboete geïnd van 6.000 euro;
bekeuringen voor opiumbezit minder dan 3 gram;
bekeuring voor verboden wapenbezit (mes);
Nederlander met een elektronische enkelband aangetroffen in België;
bekeuring vanwege het rijden met een rijverbod;
processen-verbaal voor diverse verkeersovertredingen;
bekeuringen voor het weigeren van bloedproef/speekseltest.

Resultaten in Nederland
● 1 Nederlands voertuig buiten gebruik gesteld en weggetakeld omdat de
eigenaar zijn boetes niet kon betalen;
● 1 Belg beboet voor het bezit van een gebruikershoeveelheid softdrugs;
● 2 bekeuringen uitgedeeld voor verkeersovertredingen;
● 2 maal een rijverbod opgelegd;
● 1 persoon aangehouden omdat deze nog 17 dagen hechtenis uit moet
zitten.
● 1 persoon ter plekke DNA afgenomen omdat deze een oproep hiertoe
genegeerd heeft.
● 1 mes in beslag genomen;
● 2 Albaniërs aangehouden door de Landelijke Eenheid voor inklimming;
● 1 openstaande boete geïnd van 126 euro;
● 2 dagvaardingen uitgereikt voor het rijden onder invloed met een
rijontzegging van 6 en 4 maanden.
Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03 620 29 29 - Fax: 03 620 29 39
E-mail: info@pzgrens.be - Website: www.pzgrens.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: INFO-AVOND

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.
Hopelijk tot dan!

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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