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Beste Buurtbewoner,

Bericht van Politie Zone Grens:
Naam BIN die werd opgestart: BIN Kammenstraat / BIN Heikant
BIN Molenheike - De Vennen / BIN Statie
Datum en uur van de oproep: 05 maart 2020 om 02:03 u

Relaas van de feiten:

Op bovenvermelde datum en uur werd jullie Bin opgestart naar aanleiding
Van een verdacht persoon te Spoorwegstraat te Essen.
Wij krijgen melding dat oproeper wakker werd door getik op het
slaapkamerraam.
Vader van oproeper ging kijken en zag een man voor het raam staan.
Vervolgens is de man weggelopen in de richting van de Kerkstraat.
Er werd uitgebreid nazicht verricht doch zonder resultaat.
Om 02:49 uur kan de persoon alsnog worden aangetroffen door onze
ploegen. Het betreft een niet-begeleide minderjarige dewelke op zoek is
naar eten en een slaapplaats.
Betrokkene werd meegenomen ten burele voor verdere ambtsverrichtingen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbraak:
Essen, 3 maart 2020

Feedback,
Datum en uur van de melding: 28 februari 2020 13:24 uur
Relaas van de feiten:

Schuurblok

Op 28/02/2020 krijgen wij melding van een inbraak te
.
De bewoners zijn op reis, de ouders merken dat er is ingebroken in de woning.
Het glas van het keukenraam werd ingeslagen nadat de rolluik omhoog werd
geduwd. Er zijn eveneens sporen van braak vast te stellen op de achterdeur.
De woning werd summier doorzocht. Het nadeel is voorlopig onbekend.
Feiten zijn gebeurd tussen 26/02/20, 14 uur en 28/02/20 13:15 uur.
De PZ Grens onderzoekt de feiten.

Wees steeds op uw hoede, en verwittig Politie tijdens langere afwezigheid
en vraag vakantietoezicht.
Verwittig ook buren (en/of familie) die een oogje in het zeil kunnen houden!
Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03 620 29 29 - Fax: 03 620 29 39
E-mail:
info@pzgrens.be www.pzgrens.be

Website:

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

BIN : SAMEN VEILIG !

