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Beste Buurtbewoner,                                      
10 Juli 2021:     

Beste Buurtbewoner,                                       

   
De Essense straten, zijn weer toe aan een grote ZOMER-beurt.   

Vanaf maandag 12-07-2021 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 12 Juli tot en met maandag 26 Juli 2021,   

krijgen alle straten met goten en de aanliggende parkeerstroken in onze gemeente  

weer een veegbeurt. Hou hier rekening mee. 

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. 

Men kan de auto’s eventueel op de opritten plaatsen, zodat de werken goed kunnen  

uitgevoerd worden.   

 

 

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


DINSDAG 13 Juli: komen volgende straten aan de beurt:  

Grensstraat, Handelsstraat, Hemelrijklaan, Hemelrijkweg, Hondsberg,  

Hradistkostraat, Lazaret, Essen-Oldenburgstraat,   

Kammenstraat, Schepen Veraartstraat, Schuurblok, Statievelden, Witzenbergstraat.  

WOENSDAG 14 Juli:      

Kloosterstraat.  
  
Voorafgaandelijk worden alle straten met de onkruidborstel proper geveegd. 
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 parkeer-  

stroken 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.  
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Dader van inbraak in wagen vraagt sigaret aan slachtoffer 
Essen -  

De lokale politie Grens heeft donderdagnacht een 16-jarige dader van een  

inbraak in een wagen opgepakt. 

 

Het incident speelde zich rond 23 uur (08-07-2021) af in de Sint Antoniusstraat in  

Essen. “De eigenaar van het voertuig was onderweg naar zijn auto, maar trof daar een  

onbekende man aan. Die vroeg hem om een sigaret”, aldus Patrick De Smedt van  

politiezone Grens. Eenmaal dat het slachtoffer de inbraak in zijn wagen ziet, merkt hij  

dat de andere persoon ineens verdwenen is. 

Het slachtoffer verwittigde daarop de politie en ging samen met een vriend op zoek  

naar de dader. Ze konden hem tegenhouden in de Kerkstraat, waar de politie de man  

uiteindelijk in de boeien sloeg. “De 16-jarige dader werd overgedragen aan het  

parket van Antwerpen. De gestolen eigendommen werden teruggevonden en aan het  

slachtoffer terugbezorgd”, aldus De Smedt nog. 

Bron: GVA 

 

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

Met vriendelijke groeten,  

Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.  
   

           BIN : SAMEN VEILIG !  
 

 
  Samen staan we sterk ! 
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