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Beste BIN-LID,

VALSE GAS-MEDEWERKER

Feedback na opstarten BIN,

BIN Kammenstraat & Omgeving en BIN Oude Pastorij werden op 13 mei 2015 om 15u34’
opgestart en kreeg U een ingesproken bericht van de Dispatching Politie te horen.
Relaas van de feiten:
Op bovenstaande datum en uur werden vernoemde BIN’s opgestart naar aanleiding van een
diefstal in een woning te Essen, Stationsstraat.
Een onbekende manspersoon deed zich voor als een medewerker van de gasmaatschappij.
Hij is als beschrijving: mager, groot, donker van haar, heeft een getaande huid, spreekt slecht
Nederlands, is drager van een donker blauw T-shirt, zonder bril, is kaal, en half in de dertig.
De oudere bewoonster, zich van geen kwaad bewust, liet de man binnen.
Eénmaal binnen ontvreemdde de man een aantal zaken en nam de vlucht.
De ploegen van de Politiezone Grens kwamen onmiddellijk ter plaatse voor patrouille en
vaststellingen, maar de verdachte kon helaas niet meer aangetroffen worden.

Feedback na opstarten BIN,
BIN Kammenstraat & Omgeving, BIN Heikant en BIN Statie werden op 18 mei 2015 om
02u10’ opgestart en kreeg U een ingesproken bericht van de Dispatching Politie te horen.
Relaas van de feiten:
Op bovenstaande datum en uur werden bovenvernoemde BIN’s opgestart naar aanleiding
van een poging inbraak te Essen, Stationsstraat.
De bewoner van een woning in de Stationsstraat werd gewekt door lawaai.
Het betrof een schurend geluid van een schroevendraaier.
De bewoner is hierop gaan kijken en betrapte de dader.
De dader heeft hierop de vlucht genomen richting Hemelrijklaan.
De ploegen van de Politiezone Grens kwamen onmiddellijk ter plaatse voor patrouille en
nazicht. De verdachte kon echter ook hier helaas niet meer aangetroffen worden.

Kalmthout, 19 mei 2015

Enquête
Beste BIN-coördinator en co-coördinator,
Graag hadden wij u en uw BIN-Leden vrijblijvende medewerking gevraagd om deel te nemen
aan een enquête opgesteld door Astrid Koslowski.
Astrid Koslowski is studente bestuurskunde en publiek management aan de Universiteit van
Gent en schrijft een masterproef over “de effecten van coproductie”.
Hierbij heeft ze gekozen om een “casestudy” te doen rond Buurt-Informatie-Netwerken.
Het is de bedoeling om een enquête te laten invullen door de leden van een
Buurt-Informatie-Netwerk.
Deze enquête bestaat uit een lijst met 13 stellingen waar de leden een cijfer aan kunnen
geven van 1 (niet akkoord) tot en met 7 (akkoord).
Daarnaast is er ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen.
De enquête is terug te vinden via volgende link: http://www.thesistools.com/web/?id=469694
Zouden jullie willen meewerken aan haar onderzoek en deze enquête willen doorsturen naar
alle Leden van jullie BIN? Het invullen van de enquête neemt niet veel tijd in beslag en
levert een bijdrage aan haar onderzoek.
Indien het mogelijk zou zijn, gelieve te vragen aan de BIN-Leden om de enquête ingevuld
terug te sturen ten laatste tegen donderdag 18 juni 2015.
Zouden jullie ook willen laten weten naar hoeveel leden u de enquête heeft verstuurd ?
Zodat zij ook deze gegevens verder kan verwerken in haar masterproef.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Maxim Meulebroeck
Hoofdinspecteur PZ Grens
PZ Grens,
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
www.pzgrens.be
info@pzgrens.be

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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