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Beste Buurtbewoner,
BIN-Flash bericht van Politiezone Grens aangaande een actie uitgevoerd door PZ Voorkempen.
De feiten gebeurden in Wuustwezel/Brecht, maar misschien worden door deze arrestaties,
nog andere zaken opgelost die in onze gemeente gepleegd werden.

8 november 2019: Kampweg te Wuustwezel:

Vrijdag kregen onze diensten om 04:18 uur de opdracht ter plaatse
te gaan nadat melder glasgerinkel hoort en enkele personen ziet
weglopen.
Een raam van de woning werd ingeslagen. Op het eerste zicht
werden speed-pedelec fietsen ontvreemd.
Een zoekactie werd opgezet. De speurhond en enkele ploegen van
omliggende zones kwamen ter plaatse.
De speurhond kan een verdachte opsporen in een veld te
Achterbrug. De 25-jarige verdachte werd gearresteerd.
De zoeking gaat daarna verder om eventuele andere verdachten op
te sporen.
Bij het terugkeren naar hun zone, ziet een ploeg van PZ Voorkempen
iemand met een speed-pedelec fietsen te Bethovenstraat, Brecht.
Bij nazicht van de nummerplaat, blijkt het om een fiets te gaan die werd
gestolen te Kampweg.
De 30-jarige verdachte werd eveneens gearresteerd.
Mogelijks komen de verdachten nog voor andere inbraken van
afgelopen nacht in aanmerking.
Beide verdachten werden overgedragen aan het parket van
Antwerpen voor verder onderzoek.

--------------------------------------------------------------------------11 november 2019:

Beste Buurtbewoner,
Het is weer zover, de Essense straten, zijn weer toe aan een grote HERFST-beurt.
U zal weer de “PARKEERVERBODSBORDEN” zien staan in de Essense straten.
Vanaf maandag 18-11-2019 zijn er weer de periodieke veegwerken.
BERICHT van de GEMEENTELIJKE DIENSTEN : Opgeveegd staat netjes.
In het BELANG van de VERKEERSVEILIGHEID en NETHEID voor je eigen deur.
In de weken van maandag 18 November tot en met maandag 2 december 2019,
krijgen alle straten met goten en de aanliggende parkeerstroken in onze gemeente
weer een veegbeurt. Je kan dit alvast op je kalender zetten.
Er geldt op de “VEEGDAG” een ALGEMEEN PARKEERVERBOD.
De Gemeente vraagt je medewerking om de auto niet langs de straatkant te plaatsen
Mocht er bij je buren (die misschien geen BIN-Lid zijn, of geen email-adres hebben),
toch nog een auto staan, gelieve deze mensen dan ook even te verwittigen,
om een mogelijke parkeerboete te vermijden.
Men kan dus hier zeker ook best mee rekening houden dat de auto’s op de opritten
staan, zodat de werken goed en VEILIG kunnen uitgevoerd worden.
Tijdens deze veegwerken gaat er extra aandacht naar de bladeren en noten/eikels.

DINSDAG 19 November: komen volgende straten aan de beurt:
Grensstraat, Handelsstraat, Hemelrijklaan, Hemelrijkweg, Hondsberg,
Hradistkostraat, Lazaret, Essen-Oldenburgstraat,
Kammenstraat, Schepen Veraartstraat, Schuurblok, Statievelden, Witzenbergstraat.

WOENSDAG 20 Juli:
Kloosterstraat.
De veegwagen rijdt in lussen en reinigt ’s morgens de ene kant van de straat,
om dan na een hele toer, in de namiddag via de andere straatzijde terug te keren.
We vragen je medewerking om de auto niet langs de straatkant of parkeerstroken te plaatsen. Dit maakt de veegwerken praktischer en VEILIGER !

De Gemeente Essen en het Buurt-INFORMATIE-Netwerk danken u
voor uw medewerking.
Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de milieudienst via
milieu@essen.be of bellen naar 03/670.01.47.

https://www.essen.be/nieuwsdetail/2584/veegwerken-van-18-november-tot-2-december-2019
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