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Beste Buurtbewoner,

Bericht van Politie Zone Grens:

Anonieme ploegen aan de grens
leveren drugsvangsten op
Sinds de coronacrisis staan er vaste
controleplaatsen aan de grote
grensovergangen tussen België en
Nederland. Al de andere
grensovergangen zijn afgesloten.
Buiten die vaste controleplaatsen zetten
we ook losse ploegen (vaak anoniem) in.
Dit resulteerde tot meerdere
Drugsvangsten, veelal aan kleinere
grensovergangen, als alternatieve routes
of doorgeefplaatsen.
● Een 21-jarige man uit Antwerpen, die met een speedpedelec vanuit Nederland kwam,
werd betrapt met 221 gram marihuana op zak.

● Twee verdachte voertuigen werden opgemerkt die uit de richting van Nederland
kwamen. Na controle bleek een sportzak met 18 kilo marihuana in het voertuig te
zitten. Beide verdachten werden voorgeleid bij de Hasseltse Onderzoeksrechter
die hen onmiddellijk heeft aangehouden. Het ging hier over een 49-jarige man
en een 31-jarige man, allebei afkomstig uit Ham.
● Twee personen wandelden de grens over komende uit Nederland. Zij droegen
een winkeltas. Na controle wordt er 600 gram marihuana aangetroffen.
De verdachten betroffen twee twintigers afkomstig uit Mortsel en Lint.
Beide personen werden voorgeleid bij de Onderzoeksrechter te Antwerpen.
Er werden ook kleinere hoeveelheden in beslag genomen bij personen die via
sluipwegen en paadjes de grens over wandelden.
Bij één verdachte werd er een verboden wapen aangetroffen.
De politiezone Grens zal ook de komende weken extra (anonieme) ploegen blijven
inzetten.
Woont u bij een kleinere grensovergang en ziet u verdachte handelingen en/of personen,
bel dan onmiddellijk 101, zodat er meteen actie kan worden ondernomen!

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

Valse watergroepfacturen
We merken sinds enkele dagen dat er veel slachtoffers bestookt worden met
e-mails met het onderwerp "Eind jaarafrekening", zogenaamd afkomstig van de
Watergroep. Dit zijn frauduleuze berichten die u doen geloven dat u een bedrag
moet overmaken om uw eindfactuur te betalen.
Meer hierover (en andere cybercrimes) via link cybercrime op onze site
pzgrens.be

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

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

Valse Bpost-facturen
Tijdens de corona-Quarantaine, worden er veel meer pakjes “on-line”
besteld. Helaas maken malafide figuren daar misbruik van en verzenden
frauduleuze betaalmails. Ga hier NIET op in. BETAAL ZEKER NIET!
Open ook zeker de onderste link niet.
Voor je het weet, ben je ook méér dan die 2,95€ kwijt.
De Post laat ons weten, dat zij NIET OP DEZE MANIER COMMUNICEREN en
dat zij zelf ook slachtoffer zijn, door deze nepmails.
Een voorbeeld:
Van: Uw pakketje <emails@cloudcone.com>
Verzonden: zaterdag 28 maart 2020 19:48
Aan: a3-camel@skynet.be
Onderwerp: Uw pakket is onderweg: 6Q91481246

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

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
B
POL I TIE
N
Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
HOU JE GEZOND, EN BLIJF IN JE KOT !

BIN : SAMEN VEILIG !

