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Voor BIN KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Hemelrijkweg-Hondsberg- Hradistkostraat-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,
Kalmthout, 12 augustus 2015

BIN-succes na opstarten van BIN !!!
BIN die werd opgestart: BIN De Kievit - De Ster
Datum en uur van de oproep: 4 augustus 2015 om 14:34u.
Relaas van de feiten:
Op bovenvermelde datum en tijdstip werd BIN De Kievit - De Ster opgestart
om volgende reden:
Een buurtbewoner meldde om 14:24u aan onze diensten dat 4 jongeren over
een toegangspoort van een woning, gelegen in de Ijzerenwegstraat te
Kalmthout, waren gesprongen.
Ze begaven zich naar de achterzijde van de woning waar ze een niet slot vaste
deur openden.
Toen de melder dit zag heeft hij hen toegeroepen waarna ze wegliepen.
Feiten zouden ongeveer een half uur voordien hebben plaatsgevonden.
Korte tijd later werden onze diensten in kennis gesteld dat 4 jongeren zich
aan een woning, gelegen in Den Dijk, bevonden.
De jongeren zouden er aanbellen en op de ramen kloppen.
Hierop werd BIN De Kievit-De Ster opgestart.
Een BIN-lid van de Jubilélaan, die het binbericht had beluisterd, verwittigde
om 14:38u onze diensten om te melden dat de verdachten richting Pastoor De
Keyzerlaan liepen.
Om 14:40u konden de verdachten, na een korte achtervolging, door onze
diensten in de omgeving van het station van Kalmthou gevat worden.
De 4 verdachten werden ter beschikking gesteld van het parket.
Het onderzoek is in handen van de lokale recherche.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Beste BIN-Leden:
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 de
Politiediensten
( 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
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

