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Beste BIN-leden,
3 verdachten opgepakt:
Op de avond van 11 februari werd er een poging inbraak gedaan te Brasschaat.
Het alarm van de woning was afgegaan en drie verdachten namen met de auto de
vlucht. Deze auto kon kort nadien tegen gehouden worden in Kalmthout, op de
Brasschaatsteenweg, door de interventieploegen van de Politiezone Grens en
Brasschaat.
De drie verdachten (geschatte leeftijd tussen 25 en 30 jaar) werden door de
Politiezone Brasschaat meegenomen voor verder onderzoek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 valsmunters opgepakt:
Maandagmorgen (15-02) wilden 2 Nederlandse onderdanen hun aankopen in Essen
betalen met valse biljetten. De uitbater van de zaak merkte dit op en verwittigde de
politie.
De 2 werden opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket van Antwerpen.
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

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

BIN-INFO-avond
Maandagavond was onze jaarlijkse BIN-INFO-avond. Burgemeester Gaston gaf een
pleidooi voor het nut van de BIN’s en verwees naar de sterk dalende inbraakcijfers

(enkel huiselijk geweld zou wat meer zijn toegenomen of althans toch meer
aangegeven. Gaston ging ook de discussie over de besparing op straatverlichting niet
uit de weg. Enkele mondige BIN-leden gaven (terechte) kritiek op de (erg) donkere
Grensstraat, dat ten koste gaat van het veiligheidsgevoel. (Grenszone ! )
Edith De Nef besprak er de Noodnummers en wat te doen bij een ongeval of nood.
Onze wijkagent Ken, gaf nog wat politionele cijfers en wees ook op het nut van de
BIN’s in onze Gemeent.
Werner van Peer (onze co-coördinator en nu ook moderator van de WhatsApp-groep
!Alert|Essen, gaf tesamen met Dré Van Roomen (van de Nederlandse Politie), een
uiteenzetting van het gebruik van de “sociale media” in de strijd tegen de misdaad en
de grensoverschrijdende samenwerking tussen de WhatsApp-groepen van onze BIN
en de Buurpreventie (o.a. !Alert|Nispen) in Nederland.
Zie ook voor een artikel in GVA::
http://www.gva.be/cnt/dmf20160215_02130638/whatsapp-werkt-sneller-dan-112
Helaas was de opkomst van BIN-leden dit jaar, beduidend minder dan dat wij gewoon
zijn. Misschien ligt dit aan het feit dat wij sinds vorig jaar begonnen zijn om de
BIN-leden een korting te geven, wanneer zij hun BIN-lidgeld per twee jaar betalen
en was de stimulans dan iets kleiner om langs te komen.
Of misschien was de WhatsApp misschien nog wat te onbekend en te technisch?
Wij bedanken hierbij nog eens de aanwezige BIN-leden, die de moeite hebben gedaan
om ons te ondersteunen en die we beloond hebben met een paar gratis consumpties.
Met vriendelijke groeten,
A3 Jongeneelen
Coördinator BIN Kammenstraat & Omgeving

Samen staan we sterk !
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