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NR 6      Voor BIN KAMMENSTRAAT en OMGEVING 
 (Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Hemelrijkweg-Hondsberg- Hraditskostraat-Kammenstraat- 

Kloosterstraat-Lazaret- Schepen Veraartstraat-Schuurblok-Statievelden-Witzenbergstraat- 

Essen Oldenburgstraat)  

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, 08 juli 2021 

                
Gelieve deze foto niet te verspreiden buiten het Bin-netwerk wegens het nog lopende onderzoek. 

In de nacht van 06/07/2021 – 07/07/2021 werden er in de regio Wachelbergen en in Wijngaardsveld  
te Wuustwezel in het totaal 5 diefstallen uit voertuigen gepleegd. De daders snijden op het  
achterportier van bestelwagens de carrosserie rond het slot open om zo bij het binnenwerk van het  
slot te komen en de deur te openen. Uit de bestelwagens worden grote hoeveelheden werkmateriaal  
gestolen. Een korte buurtbevraging tot hiertoe heeft nog weinig opgeleverd. 
Wij hebben het vermoeden dat de daders zich hebben verplaatst langs de Servitudeweg dewelke van  
Tereik naar de Bredabaan loopt. 

http://www.binkammenstraat.be/
http://www.buurtinformatienetwerken.be/


 

Essen, 09 juli 2021 

Feedback na opstarten BIN 
Datum en uur van de oproep: 08/07/2021 te 23:45 u 

Relaas van de feiten: 

Op bovenvermelde datum en uur werd jullie BIN opgestart naar aanleiding van het  

vatten van een dader die inbrak in een voertuig te Sint Antoniusstraat. 

Wij vragen u uw voertuig te controleren op eventuele braakschade. 

Alle nuttige info mag aan onze diensten worden gemeld. 

Gelieve bij verdachte handelingen of schade onmiddellijk het nummer 101 te bellen. 
 
 

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

 

 

Datum en uur van de oproep: 06/07/2021 te 16.07 u 

Relaas van de feiten: 

Op bovenvermelde datum en uur werd jullie BIN opgestart naar aanleiding van een  

melding inzake een vermiste man te Essen. 

Er is gevraagd om uit te kijken naar oudere man met grijs krullend haar, 1.80 m groot,  

drager van een blauwe regenjas en beige broek. 

De man is te voet vertrokken vanuit het centrum van Essen en vermoedelijk richting  

Heide gewandeld. 

Onze ploegen doen nazicht naar de man en kunnen deze omstreeks 16.50 uur 

gezond en wel terug aantreffen. 

De man werd aangetroffen in de Wildert. 

Wij willen jullie bedanken om mee naar de man uit te kijken. 
 

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  
 
 

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

 
 

Antwerpse politiezones waarschuwen: “Dalende coronacijfers  
zorgen voor stijging aantal inbraken” 
Politiezone Rupel waarschuwt voor een stijging van het aantal inbraken sinds de dalende  
coronacijfers. Ook andere politiezones in de provincie Antwerpen bevestigen dit fenomeen.  
“In een week tijd noteerden we evenveel inbraken als in de hele maand juni.” 
De strenge coronamaatregelen legden niet alleen ons sociaal en economisch leven stil, maar zorgden  
ook voor een sterke afname van criminaliteit. “Logisch. Met de avondklok, het verplaatsingsverbod en  
het samenscholingsverbod waren er meer politiecontroles” 
Volgens cijfers is het aantal inbraken en pogingen tot inbraken in de Rupelstreek zelfs gehalveerd  
sinds de uitbraak van het coronavirus. 
“Maar met de dalende coronacijfers en de versoepelingen merken we een stijging in het aantal  
inbraken op”, legt Van Camp uit. Zo zijn er in de eerste week van juli vijf inbraken in de Rupelstreek  
gemeld. “In een week tijd hebben we evenveel inbraken als in de hele maand juni.” 
Ook Politiezones Turnhout, Balen-Dessel-Mol en Grens (Essen, Kalmthout, Wuustwezel) bevestigen  
een toename van het aantal inbraken. 
 

 

http://www.pzgrens.be/


Niet alleen in woningen 
Niet alleen in woningen wordt er ingebroken, ook tuinhuizen, werfcontainers en voertuigen zijn  
in trek. “De laatste weken krijgen we steeds meer oproepen over uit bedrijfsvoertuigen en  
tuinhuizen gestolen professionele werktuigen, zoals kettingzagen, boren en grasmaaiers”,  
zegt Van Camp. “Vermoedelijk heeft dit te maken met dat er opnieuw bij mensen thuis geklust mag  
worden en er nood is aan professioneel materiaal.” 
Politiezone Grens herkent het probleem. “Dinsdagnacht werden er maar liefst vijf inbraken in  
bestelwagens gemeld waarbij werkmateriaal gestolen was”, vertelt Patrick De Smedt, woordvoerder  
van Politiezone Grens. “De dieven gingen zeer professioneel te werken, want ze sneden het  
achterportier open. We vermoeden dat het gaat om een georganiseerde bende die ook in andere  
gemeenten toeslaat.” 
Politiezone Rupel wil geen paniek zaaien, maar de mensen waarschuwen voor de toenemende  
criminaliteit. “Stilaan keren we terug naar het niveau van criminaliteit van voor corona. Dus zie je iets  
verdachts, twijfel niet om de politie te bellen. We komen liever een keer te veel, dan een keer te laat.” 
 
Bron: GVA 
 
 
 

 

● Wees discreet op sociale media over je vakantie.  

Let ook op met antwoordapparaten en automatische e-mailberichten. 
Nog meer tips vind je op de website www.besafe.be  
 

           BIN : SAMEN VEILIG !  

 
  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. 

https://www.facebook.com/binschildecentrum/?ref=nf

