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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,
10 Juni 2015:

WONINIGINBRAKEN in ESSEN VERMEDEN ! ! !
Gisteren omstreeks 11 uur belt een alerte burger met de melding dat er een
verdacht voertuig traag door de straat rijdt . . .
In de Koveklaan te Essen wordt het voertuig door een interventie-patrouille
aangetroffen. Na controle van de 4 inzittenden, met de Roemeense nationaliteit,
blijkt dat één van de inzittenden voldeed aan de beschrijving van een “verdacht
persoon”, opgemerkt bij een diefstal (heterdaad dd. 8/6 te Kapellen).
Tevens voldeed hun voertuig, met Spaanse nummerplaat, aan de beschrijving.
In de koffer van het voertuig wordt inbrekersmateriaal aangetroffen;
Verdachten en voertuig overgedragen aan PZ Noord. In de GPS van het voertuig
konden zowel adressen in centrum Essen, als in Kapellen worden afgelezen.

De verdachten werden aangehouden.
Nogmaals een bewijs dat alertheid bij burgers en melding bij de politie wel
degelijk een onmisbare schakel zijn, om samen de veiligheid te garanderen.

HOREN, ZIEN & MELDEN !

(Zie ook onze VORIGE BIN-FLASH)
Bij deze willen wij nogmaals een duidelijke oproep doen:
Wanneer je (overdag, ’s nachts of gelijk wanneer) verdachte gedragingen opmerkt,
hetzij van personen, hetzij van voertuigen (vreemd aan de wijk), gelieve dan “DIRECT” naar
“101” of “03/620.29.29” te bellen, met vermelding van je vermoeden, vaststelling of gegevens over
auto-nummerplaten of type voertuig !
vb: een (erg) traag door een straat rijdende wagen kan al een verdachte handeling zijn.
Iedere melding wordt serieus genomen en de Politie zal telkens het nodige doen om een patrouille
ter plaatse te sturen, tenzij er iets meer prioritair zou zijn op dat moment.
Iedere melding (en gegevens) worden telkens genoteerd en worden opgenomen in een “databank”.
Wanneer een “verdachte nummerplaat” wordt gemeld in Essen, dan kan deze ook gelinkt worden
aan een gemelde “verdachte handeling” in een andere Gemeente of andere Politie-Zone, door
hetzelfde voertuig. Op deze manier kunnen er linken, als “puzzelstukjes” naast elkaar worden gelegd,
om alzo bepaalde misdrijven op te lossen.
Blijkt een melding toch niet verdacht te zijn geweest, geen probleem. Des te beter.
PS: Vorige week hebben wij tijdens een jaarlijkse BIN-evaluatie-bijeenkomst met Politie en
Burgemeester, vernomen dat de “oplossingsgraad van woninginbraken” de laatste twee jaar
sterk is gestegen (er worden dus méér inbraken opgelost), met dank aan de vele BIN’s.
Ieder BIN-LID is een nuttig EXTRA PAAR OGEN en OREN voor de Politie en zien dus veel meer.
DUS: MELD ALTIJD DIRECT VERDACHT GEDRAG ! Niet wachten met bellen !
Dit kan mogelijks een inbraak voorkomen of oplossen !
Moest je iets verdachts gezien hebben, gelieve dan dringend contact op te nemen met

101

onze diensten ( 03/620.29.29 – info@pzgrens.be ) of Tel.:
Ook andere verdachte zaken in de omgeving kunnen interessant zijn voor het onderzoek.

Deze informatie wordt u meegedeeld door de 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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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

