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Beste Buurtbewoner,     
 
Essen, 10 maart 2022 (BIN Kammenstraat & Omgeving en BIN Molenheike-De Vennen) 
 
Rond middernacht (donderdag 10/03 op vrijdag 11/03) werden deze twee BIN’s opgestart,  
naar aanleiding van een heterdaad bij “poging tot inbraak” in de Kammenstraat. 
 
Een buurtbewoner die in bed lag, hoorde voetstappen naast hun huis en hoorde iemand aan  
de achterpoort naast het huis. Hij deed snel een broek aan en ging een kijkje nemen. 
Een manspersoon, met kap over het hoofd en een rugzak op z’n rug, kwam iets later bij andere buren  
van een zijoprit. De bewoner sprak de man aan, die (ongeloofwaardig) om water vroeg en snel  
wegliep.  
Door de grote rioleringswerken aldaar, is de Kammenstraat momenteel een grote bouwwerf vol ruw  
steengruis, waardoor de bewoner (die blootvoets was) in het nadeel was, om de verdachte nog in te  
halen bij een achtervolging. De verdachte kon in de Stationsstraat ontkomen aan de achtervolging. 
 
Een BIN-Lid hoorde de achtervolger roepen en sloeg meteen alarm bij Politie. 
De Politie was erg snel ter plaatse en met meerdere ploegen aanwezig in de buurt. Er werden op korte  
tijd zoekacties opgezet, maar helaas zonder resultaat. We zijn er van overtuigd dat er inbraken zijn  
verijdeld door deze actie. 
Wees alert, blijf alert en blijf verdachte zaken melden bij Politie en in onze BIN-WhatsApp. 
    BIN Kammenstraat & Omgeving 

   --------------------------------------------------------------------- 
 
Kalmthout, 11 maart 2022 

Dader gevat van gestolen werkmateriaal in Kalmthout 
Op 11 maart 2022 heeft de politiezone Grens 3 verdachten gevat na diefstal uit een voertuig  
in Nederland. 
Eerder is een zaakvoerder van een bedrijf in Nederland slachtoffer geworden van een  
diefstal uit zijn voertuig. Er worden verschillende koffers werkmateriaal én een laptoptas  
gestolen.  
In de laptoptas zit een gps tracker waardoor het slachtoffer de locatie kan opsporen.  

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


De man verwittigt onze diensten en onze ploegen gaan ter plaatse naar de vermoedelijke  
locatie in Kalmthout. De gps tracker leidt naar een garage en het slachtoffer herkent zijn  
gestolen werkmateriaal. In de garage worden nog meer gestolen goederen teruggevonden.  
De 3 verdachten (31, 28 en 25 jaar) worden gearresteerd en overgedragen aan het parket  
van Antwerpen. Na de verhoren wordt er 1 verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter  
die de man ook heeft aangehouden.  
   ---------------------------------------------------------------------  
Kalmthout, 16 maart 2022 

3 bromfietsdieven gepakt in Kalmthout 
Vandaag rond 16 uur werd een 16-jarige jongen uit Kalmthout beroofd van zijn bromfiets in  
de Vliegveldlaan in Brasschaat.  3 daders dwongen de jongeman onder bedreiging van een  
vuurwapen om zijn bromfiets af te geven.  De daders gingen er met 2 eigen en de gestolen  
bromfiets vandoor richting Kalmthout.   
Door verschillende politieploegen vanuit Grens, Brasschaat, Schoten en Noord werd er  
zoeking gedaan naar de daders.  2 verdachten konden gearresteerd worden op de  
Beauvoislaan in Kalmthout waar ze werden klemgereden door 2 politieploegen.   
De 3de verdachte met de gestolen bromfiets kon gearresteerd worden in de  
Taxandriadreef te Kalmthout.   
Bij de verdachten werd een alarmpistool en een boksbeugel aangetroffen. 
De verdachten zijn allemaal minderjarig en zullen aan het parket overgedragen worden.   
   ---------------------------------------------------------------------  

 

Gelieve onze diensten zo snel mogelijk te verwittigen  
indien er verdachte gedragingen worden opgemerkt!! 
 
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 
 

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

 
 

● 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 ! 
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                                                                      B 

                                                             POL I TIE 

                                                                      N  

 

 

 

 

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


 

Met vriendelijke groeten, 

Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN. 


