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Beste BIN-leden,
19-20 Maart 2016:

Betreft inbraken tijdens het voorbije weekend !
In de nacht van zaterdag (19-03) op zondag (20-03), zijn er helaas
twee inbraken geweest in de Kammenstraat.
Die avond waren toevallig de bewoners van zo’n zestal aanpalende
huizen gelijktijdig afwezig.
Bij één adres is het tuinhuis opengebroken en heeft men een
elektrische fiets meegenomen.
Op het andere adres heeft men een zijraam opengebroken en is
men aan de haal gegaan met een (oude) laptop en een sleutelbos.
Vermoedelijk zijn de inbrekers hier verrast door de thuiskomst van de bewoners rond
middernacht. Waarschijnlijk waren dit (amateuristische) “gelegenheidsdieven”.
Op dat moment stond er ook een “onbekende” grijze bestelwagen voor de deur, die iets later
reeds verdwenen was (?), toen de andere buren thuis toekwamen.
Dit was allemaal iets na middernacht.
Op dat ogenblik is er door een buurtbewoner ook een brommer opgemerkt, die verschillende
keren over en weer door de Kammenstraat reed, terwijl er nog iemand anders te voet over de
stoep liep (met een brommerhelm)
De inbraken zijn slechts zondagvoormiddag ontdekt, waardoor er “géén heterdaad” meer was
en de BIN hierdoor niet meer opgestart is.
In het huis was de buit misschien niet erg groot, maar de impact bij de bewoners is wel erg
zwaar, voornamelijk alleen al door het feit, dat “vreemden” in je huis hebben gezeten en
belangrijke onvervangbare privézaken (foto’s, documenten, gegevens, enz) verloren zijn.
Als BIN hebben we waarschijnlijk al veel inbraken weten te voorkomen, maar jammer genoeg,
kunnen we niet alle inbraken voorkomen en vragen wij aan iedereen “ALERT” te blijven en ALLE
“verdachte situaties of –personen” zo snel mogelijk door te geven aan de Politie: 03/620.29.29
OPROEP: heeft er misschien nog iemand die nacht iets merkwaardigs of verdachts opgemerkt?
Heeft er iemand dat brommertje zien rijden?, enz.
Gelieve dit dan ook nog even door te geven aan de Politiediensten.
OPMERKING: Het kan niet de bedoeling zijn, om van je huis een “burcht” te maken, maar een
vrij goedkope extra bescherming (of afschrikking) is “SCHRIKVERLICHTING” plaatsen.

Dus één of meerdere buitenverlichting met “sensor”, dat aanspringt bij beweging.
Tegenwoordig is de aankoop hiervan, niet meer zo erg duur en op veel plaatsen te koop.
Inbrekers staan niet graag in de “spotlights”.
Maak het inbrekers ook (zichtbaar) zo moeilijk mogelijk, zodat gelegenheidsdieven minder
geneigd zijn om in te breken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ben je tijdens de Paasdagen weg? Laat je huis er niet verlaten uitzien en verwittig je buren even
en vraag om een oogje in het zeil te houden.
Bij langere afwezigheid, kan je gebruik maken van Politietoezicht (gratis). 03/620.29.29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via een BIN-Lid hebben wij vernomen, dat er onbetrouwbare personen, (telefonisch of aan de
deur) wijn, speelgoed, enz. proberen te verkopen aan “woekerprijzen” (waarde x6), zogezegd
voor het “goede doel” (zieke kindjes in ziekenhuizen).
Ga hier niet op in, daar dit een malafide bvba betreft, wiens naam wij hier niet mogen publiceren.
De betrokken ziekenhuizen distantiëren zich van die firma.
Wanneer U een goed doel wil steunen, doe dit dan via de geijkte kanalen of rechtstreeks.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht van Politie-Zone-Grens:

Diefstal zonnepanelen
Via onze Nederlandse collega’s worden wij in kennis gesteld van volgende feiten:
In de Nederlandse plaatsen Zundert en Rijsbergen werd de Politie geconfronteerd
met een nieuw fenomeen.
Van 2 huizen werden de zonnepanelen van de daken gestolen.
De daders gingen zeer professioneel te werk.
Eerst werd door de daders de straatverlichting onklaar gemaakt.
Vervolgens werden de zonnepanelen van de daken verwijderd waarbij er veel
schade aan het dak werd toegebracht.
In totaal werden 66 panelen ontvreemd wat doet vermoeden dat de daders zich
verplaatsten met een vrachtwagen.
Hierbij volgen enkele tips om dergelijke diefstallen te bemoeilijken :
Probeer de schroeven van de panelen te vervangen door antidiefstalschroeven.
Ook schrikverlichting kan eventuele daders op andere gedachten brengen.
Verwittig onmiddellijk de politie wanneer u een verdachte vrachtwagen in de
omgeving opmerkt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Politie Roosendaal meld dat er de laatste tijd SNELWEGOPLICHTERS actief
zijn in hun Provincie. Stop in principe niet bij de snelweg, wanneer iemand staat
te zwaaien. (tenzij een duidelijk geval van nood)

Samen staan we sterk !
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