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Helaas is enkele dagen geleden een Wijkbewoner slachtoffer geworden van
een diefstal van zijn aanhangwagen. Deze kar was nochtans vrij goed
verankerd en beveiligd, maar de dieven zijn nogal driest te werk gegaan.
Ondanks het bruut geweld zijn ze toch nog “ongezien” kunnen vertrekken.
Hopelijk kan er nog iemand iets van nuttige informatie aanbrengen.
Wanneer je “verdacht gedrag” bemerkt, gelieve dit steeds zo snel mogelijk
aan de Politie door te geven. 101 of 03/620 29 29
BLIJF ALERT !
Preventietips diefstal aanhangwagens!
Onze politiezone heeft vorige maand te kampen gehad met diefstal
van aanhangwagens. De feiten vonden toen plaats in de Stationsstraat en
Beliestraat te Essen en in Moleneind te Kalmthout.
Deze keer was de diefstal in de Handelsstraat.
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.

--------------------------------------------------------------------

Verdacht persoon!
Via de collega’s van het Nederlandse Schijf ontvingen wij een melding van
een verdacht persoon.
Het betreft een manspersoon van ongeveer 35 jaar oud.
De persoon gaat van deur tot deur met de melding dat hij vloerkleden en
tafelkleden verkoopt.
De eerste 10 kopers krijgen daarbij een mooie aanbieding.
Tevens zou betrokkene een winkel openen in Schijf.
Zijn manier van verkoop is echter zeer opdringerig.
Bij een inwoner van Schijf zou hij via de achterdeur gewoon de woning zijn
binnengegaan alwaar hij werd opgemerkt door de bewoner.
Gezien Schijf grenst aan de wijk Den Uil te Essen is het niet uitgesloten dat
de verdachte zijn werkterrein verlegt.
De Nederlandse politie onderzoekt de feiten.
Lokale politie

---------------------------------------------------------Noteer zeker nog maandagavond 15 FEBRUARI 2016 (19u) in je agenda
voor onze Jaarlijkse BIN-Leden-Bijeenkomst (in Het Volkshuis)
Dan presenteren wij o.a. het gebruik van WhatsApp
!ALERT | Essen
Het gebruik van de “Sociale Media”, in de strijd tegen de criminaliteit is een grote
meerwaarde en heeft ondertussen al z’n nut bewezen.
Ook Edith De Nef zal nog verduidelijking brengen over de gangbare NOODNUMMERS.

Hou het veilig en wees

!ALERT!

Uw BIN-bestuur.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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