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Voor BIN KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Hemelrijkweg-Hondsberg- Hraditskostraat-KammenstraatKloosterstraat-Lazaret- Schepen Veraartstraat-Schuurblok-Statievelden- Witzenbergstraat )

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 BIN-leden,
2 Maart 2015:
Vanavond organiseren wij onze jaarlijkse BIN-INFO-avond (ALV of Algemene Leden Vergadering)
Dit gaat door in het zaaltje van Het Volkshuis (bij de Willy), om 19u. (tot 20u30 of 21u)
Zoals ieder jaar zal Burgemeester Gaston Van Tichelt weer een begeesterd en enthousiast
welkomstwoord voeren en een inleiding geven over enkele thema’s die de mensen bezighouden;
zoals sluikstorten, nachtverlichting en foutparkeerders.
Onze hoofdgastspreekster zal Violet Baert zijn (F.O.D. Attaché van de Gouverneur Cathy Bercx),
die een uiteenzetting zal komen geven over de actiedag “1dagniet”, tegen woninginbraken.
Politie-Inspecteur Wille Duerloo zal het over de BIN-werking hebben en nog even het
drugsprobleem aankaarten. Hij zal ook onze nieuwe “Wijkagente Linda Aerts” voorstellen.
Dit jaar betrekken wij ook de nieuwe BIN-in-wording Molenheike–De Vennen bij onze Infoavond.

Hopelijk mogen wij ook weer dit jaar veel wijkbewoners verwelkomen !
Tot vanavond !

----------------------------------------------------------------------------------------------Drie ramkraken op één nacht in politiezone Grens:

Foto: Margo Tilborghs
Essen / Wuustwezel - Deze nacht heeft een inbrekersbende ingebroken in drie verschillende
winkels in onze politiezone.
Deze kreeg de politiezone Grens te maken met een inbrekersbende die in drie winkels een

ramkraak pleegde. De eerste ramkraak gebeurde omstreeks 4.40u op de supermarkt in de
Sint-Jansstraat te Essen. Een kwartier later hebben ze gepoogd in te breken bij het tankstation
op Over d'Aa in Essen. Nog later hebben ze opnieuw een ramkraak gepleegd op een
supermarkt in de Kapelstraat te Loenhout. Telkens hadden de daders het gemunt op
sigaretten.
Zowel de lokale recherche als de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse voor
onderzoek. Iedereen die informatie kan verschaffen over de daders of hun vervoermiddel
wordt gevraagd dit door te geven aan de politiezone Grens.
Contact info:
Kapellensteenweg 32
2920 Kalmthout
T: 03 620 29 29
F: 03 620 29 39
E: info@pzgrens.be

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

BIN : SAMEN VEILIG !

