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Beste BIN-leden,
22 Juli 2015:

Speurhond pakt 2 mazoutdieven in Wuustwezel !
Een buurtbewoner zag op 21 juli omstreeks 4.00 uur twee mannen
mazout aftappen van een geparkeerde vrachtwagen in de Kapelstraat
in Loenhout en belde onmiddellijk de politie.
De opgeroepen ploegen zagen de 2 mannen nog wegvluchten in de
tuinen. De speurhond van de Federale Politie werd er bij gehaald.
Om 5.08 uur kon de eerste dader uit een tuin in de omgeving gehaald
worden. De speurhond wilde nadien telkens terug naar die tuin en met
resultaat. Om 5.45 uur kon de tweede dader uit dezelfde tuin gehaald
worden. Het betreft twee 35-jarige Roemenen.
Zij zijn geen onbekenden voor het gerecht.
Na verhoor zullen zij overgedragen worden aan het parket.
Hun bestelwagen met Maldovische nummerplaat werd al in beslag genomen.
Dit alles is gelukt vanwege de alertheid van een buurtbewoner.

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 !
19 Juli 2015:

30-jarige man opgepakt voor vernielingen in Essen:

Omstreeks 4.00 uur ontvingen onze diensten een oproep voor een man die een spoor
van vernieling had achtergelaten in de Hradistkostraat te Essen. Onze ploegen
kwamen ter plaatse en konden de dader oppakken. Spijtig genoeg ging dit niet
zonder slag of stoot en moesten er verschillende ploegen aan te pas komen.
Eén inspecteur werd gekwetst en een combi werd bevuild en beschadigd.
De dader was een 30-jarige inwoner van Roosendaal die op een privé-feestje was
buiten gezet. Hij heeft toen een aantal brievenbussen en afsluitingen afgebroken in de
Hradistkostraat, Statievelden en Hemelrijklaan. Door onze diensten werden er al 9
processen-verbaal opgesteld. Mogelijks komen er nog meldingen bij.
Zo wordt het nogmaals duidelijk dat de alertheid van buurtbewoners van groot belang
is voor de politiediensten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 Juli 2015:

BIN-OPROEP: Onrustwekkende verdwijning:
Om 17u15’ zijn er een aantal Essense BIN’s opgestart (waaronder onze BIN Kammenstraat),
met de vraag van de Politie om uit te kijken naar een dementerende man van 65 jaar,
die na zijn dagelijkse wandelingetje, niet meer is teruggekomen.
De man had kort grijs haar onder een zwarte pet, wandelde op sportschoenen en droeg een
groen-grijze korte broek met een grijs T-shirt.
Rond 19u30’ kwam de melding, dat een Politie-patrouille de verdwenen man hadden
teruggevonden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

17 Juli 2015:

Chileense inbreker opgepakt na hit door ANPR-camera:

Gisteren omstreeks 9.30 u. registreerde de ANPR-camera (Automatic Number Plate
Recognition) op de grens van Loenhout en Hoogstraten een gestolen nummerplaat.
De ploegen van de PZ Noorderkempen (Hoogstraten en omstreken) begonnen een
zoektocht naar het voertuig en konden dit tot stilstand brengen op de Loenhoutseweg
te Wuustwezel. In het voertuig kon men de buit aantreffen van een inbraak die
eerder die dag gepleegd werd in de Brechtseweg te Loenhout.
De nummerplaat van het voertuig werd enkele weken geleden gestolen in de
omgeving van Turnhout.
De 43-jarige Chileense bestuurder werd gearresteerd en werd overgedragen aan
het parket. Het laboratorium van de Federale Politie kwam ter plaatse.
De Lokale politie Grens doet verder onderzoek naar de feiten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

15 Juli 2015:

2 vermoedelijke inbrekers opgepakt in Wuustwezel:

Omstreeks 00.20 u. werd bij een BOB-actie aan de Aldi in Wuustwezel een verdacht
voertuig aan grondige controle onderworpen.
Eén van de inzittenden had een bevel tot gevangenneming op zijn naam staan.
Verder werd in het voertuig nog een hele boel inbrekersmateriaal aangetroffen.
Beide inzittenden, twee 29-jarige mannen uit Rotterdam, werden voorgeleid voor het
parket. Het Nederlandse voertuig en het inbrekersmateriaal werd in beslag genomen.
Vermoedelijk werd er met deze arrestatie een hele boel inbraken vermeden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 !
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 of ander misdrijf voorkomen of oplossen !
Moest je iets verdachts gezien hebben, gelieve dan dringend contact op te nemen met onze diensten
( 03/620.29.29 – info@pzgrens.be ) of Tel.:

101

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.
B
POL I TIE
N
Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

