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Voor BIN KAMMENSTRAAT en OMGEVING
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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,
Essen, 12 februari 2021

Feedback na opstarten BIN
Naam BIN die werd opgestart: BIN Kammenstraat
BIN Molenheike - De Vennen / BIN Oude Pastorij
Datum en uur van de oproep: 10/02/2021 om 11.23 u
Relaas van de feiten:

Op bovenvermelde datum en uur werd jullie BIN opgestart naar aanleiding
van een diefstal met geweld, gebeurd te Brasschaat.
De dader zou de vlucht hebben genomen in de richting van Nederland,
dit in een paarden-camionette.
Onze ploegen konden het vluchtend voertuig opsporen waarna de verdachte
het voertuig achterliet op het kruispunt Beliestraat - Werf.
Vermoedelijk heeft de verdachte van hieruit te voet de vlucht genomen.
De verdachte betrof een manspersoon van 50 jaar oud die in het donker
gekleed was.
Onze ploegen deden samen met de Nederlandse collega’s nazicht in de
omgeving waar het voertuig werd achtergelaten.
Ook werden de speurhonden en de helikopter ingezet om de man op te
sporen.
Helaas werd de man niet aangetroffen.
Uit onderzoek van het achtergelaten voertuig werden er voldoende
aanwijzingen gevonden om over te gaan tot identificatie van de verdachte.
Verdere opsporingshandelingen zijn momenteel aan de gang.
-----------------------------------------------------------------------------------

Essen, 03 februari 2021

Beste Coördinatoren, Bin-Leden,
Begin deze week hebben onze ploegen bij een controle te Kalmthout verschillende
voorwerpen teruggevonden, dewelke met grote waarschijnlijkheid afkomstig zijn
van een diefstal.
Vermoedelijk werden deze voorwerpen gestolen uit een garage, schuur of tuinhuis.
Aangezien onze diensten nog geen aangiften hebben ontvangen van diefstal van
deze goederen, willen wij langs deze weg de Bin-Leden vragen om na te kijken
of zij geen elektrisch gereedschap missen.
Bij vaststelling van diefstal kan er contact opgenomen worden met ons centraal
bureel op het nummer 03/620.29
Met vriendelijke groeten,
Hoofdinspecteur Van Eynde - Eerste Inspecteur Aerts
BIN Verantwoordelijken Politiezone GRENS - 5350
E-mail: bin@pzgrens.be
Centraal onthaalpunt voor Essen - Kalmthout – Wuustwezel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Essen, 6 januari 2021

Feedback na opstarten BIN
Naam BIN die werd opgestart: BIN Kammenstraat, BIN Heikant,
BIN Molenheike - De Vennen en BIN Oude Pastorij
Datum en uur van de oproep: 05/01/2021 om 21.09 u.
Relaas van de feiten:
Op bovenvermelde datum en uur werd jullie BIN opgestart naar aanleiding
van 2 verdachte jongeren, die aan koffers van wagens aan het voelen zijn
in de Molenstraat te Essen.
De beide jongeren zijn van vreemde origine en één van die jongeren is drager
van een grijs beige jas.
Door onze ploegen is er een eerste nazicht gedaan in de Molenstraat,
maar er is geen schade of nadeel vast te stellen aan de voertuigen.
Er is tevens door de politie uitgebreid nazicht naar de verdachten verricht
doch dit is negatief.
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
--------------------------------------------------------

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

