BIN-FLASH
NR 24

01-10-‘15

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,

Essen - Afgelopen zondag meldde een alerte taxichauffeur een verdachte situatie aan de politie.
Hij had omstreeks 00.45u. vier jonge mannen zien rondhangen aan de bankautomaat in Essen.
De politie kwam ter plaatse en ging op zoek naar de mannen.
De omliggende buurtinformatienetwerken (BIN) werden opgestart om bijkomende informatie
te verkrijgen, maar de personen konden toen niet aangetroffen worden.
De politieploegen hadden wel een voertuig met een Franse nummerplaat zien staan op de
Moerkantsebaan. Ze beslisten om met een anoniem voertuig de wacht te houden.
Zo konden ze omstreeks 1.45u vier Fransmannen aantreffen bij het voertuig.
Zowel de mannen als het voertuig werden aan een grondige controle onderworpen.
In het voertuig en op de mannen werden er verschillende spuitbussen aangetroffen.
Blijkbaar hadden ze kort daarvoor een treintoestel en een hoogspanningscabine volgespoten
met graffiti.
Alle vier de personen (24, 27, 30 en jaar oud) werden gearresteerd en overgedragen aan het
parket voor verder onderzoek naar eventuele andere criminele feiten.

(zie ook onze vorige BIN-Flash)

Feedback na opstarten BIN,
BIN’s die werden opgestart: BIN Kammenstraat & Omgeving - BIN Statie - BIN Heikant
Datum en uur van de oproep: 27/09/2015 om 00:24 u.
Relaas van de feiten:

Op bovenvermelde datum en uur werden jullie BIN’s opgestart naar
aanleiding van verdachte personen.
Via een taxi-chauffeur werd de Politie-dispatching in kennis gesteld van
4 verdachte personen in de Stationsstraat aan de bankautomaat.
Door de taxi-chauffeur werd eveneens een summiere beschrijving van
de verdachten doorgegeven.
De ploegen van de PZ Grens werden ter plaatse gestuurd om patrouille
uit te voeren.
Door de ploegen van de PZ Grens werd omstreeks 01:51u in de
Moerkantsebaan het voertuig met de 4 inzittenden, waarvan de
beschrijving werd vermeld in de BIN-oproep, opgemerkt.
Het voertuig werd onderschept en de inzittenden werden
onderworpen aan een controle.
In het voertuig werden bivakmutsen en spuitbussen verf
aangetroffen.
De verdachten werden meegenomen naar ons bureel voor verder
onderzoek.
---------------------------------------------------------------------------------------------Kalmthout, 01 oktober 2015

Computerhacking via BIN!!!!
Graag maken wij jullie attent op hetgeen volgt.
In de politiezone Zara (Zandhoven-Ranst) is een BIN hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer
van een computerhacking. De hackers zijn op de één of andere wijze in het bezit
gekomen van de mailadressen die gekend zijn bij de coördinator van dit BIN. Zij hebben
dan een mail rondgestuurd met een link. Gelieve deze link zeker NIET aan te klikken.
Indien je de link zou openen bestaat er een grote kans dat je een computervirus binnen
haalt.
Een BIN in het Antwerpse is ook reeds slachtoffer geworden van deze praktijk.
Maak zo snel mogelijk uw leden hierop attent.
Deze info werd ons bezorgd door Sophie Van Ostayen - Attaché Preventie Prov.Antw.
---------------------------------------------------------------------------------------------Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32
2920-Kalmthout
Tel.:
03 620 29 29
Fax:
03 620 29 39
Email:
info@pzgrens.be
Website:
www.pzgrens.be
PS: Nota van ons BIN-bestuur: onze excuses voor het “nachtelijk storen met deze oproep”,
maar uiteindelijk zijn deze verdachte personen wel van de straat geplukt.
Dit verdient een “Pluim” 

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

BIN : SAMEN VEILIG !

