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Voor BIN KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Hemelrijkweg-Hondsberg- Hraditskostraat-KammenstraatKloosterstraat-Lazaret- Schepen Veraartstraat-Schuurblok-Statievelden-WitzenbergstraatEssen 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,
BERICHT van de GEMEENTELIJKE DIENSTEN :
Opgeveegd staat netjes.
In het BELANG van de VERKEERSVEILIGHEID
en NETHEID voor je eigen deur.
Van maandag 21 November tot en met maandag
5 december zijn er weer de periodieke veegwerken
in Essen. Alle straten met een goot en de
aanliggende parkeerstroken in onze gemeente,
krijgen een bezoek van de veegwagen.
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.

DINSDAG 22 November: komen volgende straten aan de beurt:
Grensstraat, Handelsstraat, Hemelrijklaan, Hemelrijkweg, Hondsberg,
Hradistkostraat, Lazaret, Essen-Oldenburgstraat,
Kammenstraat, Schepen Veraartstraat, Schuurblok, Statievelden, Witzenbergstraat.

WOENSDAG 22 November :
Kloosterstraat.

We vragen je medewerking om de auto niet langs de straatkant of parkeerstroken 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.

Twee minderjarigen (16 en 15) opgepakt met drugs en vuurwapen
ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL

Inspecteurs van de politiezone Grens (Essen, Kalmthout en
Wuustwezel) hebben twee minderjarigen opgepakt.
De twee hadden drugs op zak en bij een huiszoeking werd
ook nog een vuurwapen gevonden.
De arrestatie dateert van vorig weekend (13/11, maar de politie
maakte de feiten nu pas bekend. Het was een interventieploeg
die zondagavond rond 23 uur een bromfiets tegenhield.
De bestuurder was 16, de passagier die achterop zat was 15.
Bij de controle werd bij de passagier 15 gram cannabis, een
precisieweegschaal, lege zakjes en een hoop cash geld
aangetroffen. Die elementen wijzen uiteraard op drugshandel en daarop kreeg de
politie een toestemming om een huiszoeking bij de verdachte uit te voeren.
Bij deze huiszoeking wordt er nog hasj, verschillende amfetaminepillen en een
vuurwapen aangetroffen.
Beide minderjarigen werden gearresteerd en overgedragen aan het parket van
Antwerpen. Beide jongens werden voorgeleid bij de jeugdrechter.
-------------------------------------------------------● 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.
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

