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Preventietips diefstal aanhangwagens!
Onze politiezone heeft afgelopen weekend te kampen gehad met diefstal
van aanhangwagens. De feiten vonden plaats in de Stationsstraat en
Beliestraat te Essen en in Moleneind te Kalmthout.
Probeer de diefstal van uw aanhangwagen te bemoeilijken.
Hierbij enkele tips :
- Stal uw aanhangwagen altijd zoveel mogelijk uit het zicht van de weg of
een pad. Stal bij voorkeur uw aanhangwagen in de garage.
- Voorzie uw aanhangwagen van een disselslot.
- Veranker, indien mogelijk, uw aanhangwagen met een goed kettingslot
aan de bodem of een wand (dit mag uiteraard enkel op privéterrein)
- Maak uw aanhangwagen uniek, door het inslaan van een uniek nummer
op strategische plaatsen zoals de boom of een as.
- U kan uiteraard ook uw aanhangwagen laten graveren bij een
gespecialiseerde firma.
- Maak gebruik van wielklemmen om uw aanhangwagen te beveiligen.
- Neem foto’s van je aanhangwagen. Bij een eventuele diefstal maken
foto’s een beschrijving gemakkelijker.
- Personaliseer je aanhangwagen. Kleef stickers met betrekking tot je
woonplaats of zaak.
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Feedback na opstarten BIN:
Het kan niet altijd “BINGO” zijn:
Op 8 december werd onze BIN Kammenstraat & Omgeving Naam om 14u17’ opgestart,
naar aanleiding van een “fietsdiefstal” in Nispen (Nederland).
Een bewoner van de Nieuwstraat te Essen bemerkte 2 personen te voet met 4 fietsen aan
de hand.
Betrokkene vond dit verdacht en verwittigde de Politie.
Bovendien kregen wij melding via de meldkamer van Politie West Brabant dat
te Nispen 2 verdachten van een fietsdiefstal werden opgemerkt.
De interventieploegen van de PZ Grens werden ter plaatse gestuurd voor
nazicht.
Ondertussen kwam onze “WhatsApp”: !ALERT | Essen in actie,
toen een BIN-Lid de verdachten opmerkte in de Grensstraat.
De volgende melding gaf aan dat deze mannen daarna richting Station trokken.
De 2 verdachten werden door de Politie aangetroffen in de Maststraat ter hoogte van de
potlodenschool. De verdachten werden gearresteerd en meegenomen naar het bureel
voor verder onderzoek.
Uit het onderzoek bleek dat alles in orde was, het bleken hun eigen fietsen te zijn.
De 2 personen werden terug in vrijheid gesteld.
Niet iedere melding van verdacht gedrag of verdachte omstandigheden (in combinatie met
de melding uit Nederland) is ook iedere keer effectief een crimineel feit.
Maar hieruit blijkt wel, dat de samenwerking “Politie en burgers” echt wel werkt.
BLIJF ALERT !
Ook het gebruik van WhatsApp !ALERT | Essen heeft zijn werking bewezen.
Het gebruik van de “Sociale Media”, in de strijd tegen de criminaliteit is een grote
meerwaarde. In navolging van onze collega’s van “Buurtpreventie Nispen” is onze BIN
hiermee begonnen op 13 november en door Werner van Peer nog voorgesteld in het
VRT-NIEUWS op “één”, tijdens de Belgisch/Nederlandse actiedag “1-dag-niet”actie.

Vorige week donderdag 10 december 2015 heeft in het Egmontpaleis te Brussel, onze
co-coördinator Werner van Peer, tesamen met Patrick De Smedt (PZG), Marco Schillemans
(Buurt-Preventie Nispen) en Dré Roomen (Politie Roosendaal) het gebruik van WhatsApp
komen toelichten tijdens de conferentie “Dag van de Veiligheid” (met minister Jan Jambon,
landelijke Politiediensten, Brandweer, en andere hooggeplaatste vertegenwoordigers, enz)
Dit was weer een hele eer voor onze BIN, waar we trots op zijn !
Maandagavond 15 februari 2016 zal Werner (en Marco) voor onze BIN een
duidelijke uiteenzetting komen doen over “WhatsApp als wapen tegen inbraken
en andere criminaliteit”, tijdens onze “jaarlijkse BIN-Leden-Bijeenkomst.
Ook Edith De Nef zal dan verduidelijking brengen over de gangbare NOODNUMMERS.
Dus noteer alvast deze datum in je (nieuwe) agenda.

Bij deze willen wij ook iedereen PRETTIGE FEESTDAGEN toewensen.
Hou het veilig en wees
!ALERT!
Uw BIN-bestuur.
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