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Voor BIN KAMMENSTRAAT en OMGEVING
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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,
13 Juni 2016:

Inbrekers kijken uit naar EK:
“Wees voorzichtig als U buitenshuis een voetbalmatch gaat volgen,
waarschuwt Securitas!”
11/06/2016 om 07:00 door sylvia mariën (bron: GVA)

Tijdens het EK hebben inbrekers vrij spel omdat veel mensen de wedstrijden bij vrienden of op een groot scherm volgen.Foto:
DBA

Het staat sociaal goed om online te delen dat je iets leuks aan het doen bent,
zoals een EK-match volgen op groot scherm. “Maar dat doe je beter niet”,
waarschuwt beveiligingsfirma Securitas. “Inbrekers beschouwen het EK als
een kans om toe te slaan.”
Wat woninginbraken betreft, breekt volgens de federale politie nu een wat kalmere periode aan.
Gaan de inbrekers zelf met vakantie? Alleszins: als er in de wintermaanden een 7.000-tal woninginbraken zijn,
zijn het er in juni, juli en augustus gemiddeld 5.000 per maand.
Wel heeft de lokale politie jaarlijks een preventief ‘zomerplan’: u kunt gratis vakantietoezicht aanvragen als u op reis
bent. Maar ook dan raadt de politie aan: geef uw huis een bewoonde indruk, laat iemand bijvoorbeeld de post uit de
brievenbus halen.
Bewakingsbedrijf Securitas meldt nu dat het in de zomermaanden juist méér inbraakalarmen verwerkt. “En dit jaar is
het EK een extra kans voor dieven om toe te slaan. Heel wat supporters bekijken de matchen bij vrienden of op groot
scherm, en hun woning blijft onbeheerd achter.”
“Vraag buren om een oogje in het zeil te houden”, raadt Securitas aan.
“Plaats een alarmsysteem, sluit ook kattenluikjes af en vergeet de bovenverdieping van je huis niet te beveiligen.”

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

WhatsApp vervangt sms’jes
10/06/2016 om 21:57 door Margo Tilborghs (bron: GVA)

De verantwoordelijken van de bin's in Essen kwamen donderdag bij elkaar.

Foto: Margo Tilborghs

ESSEN - In Essen is het allereerste buurtinformatienetwerk met WhatsApp

actief.
Het werkt als een gewoon netwerk,
behalve dat de buren elkaar niet waarschuwen via berichtjes maar via
WhatsApp.
Buurtinformatienetwerk Kammenstraat en Heikant gaan WhatsApp gebruiken om bewoners te waarschuwen.
De testperiode is al in volle gang. De informatienetwerken zijn pioniers in Essen.
Op de jaarlijkse ledenvergadering van alle buurtinformatienetwerken werd de nieuwe WhatsApp-groep !Alert/Essen
voorgesteld aan de verschillende wijkverantwoordelijken. (zie krantenartikel in GVA)
Inspecteur Wilfried Duerloo van de politiezone Grens lichtte samen met WhatsAppverantwoordelijke BIN-Kammenstraat,
Werner Van Peer, de werking van de applicatie toe. In grensgemeente Roosendaal is vorig jaar al de WhatsApp-groep
!Alert/Nispen in werking getreden. Vooral grensoverschrijdend werkt WhatsApp sneller dan een melding via 112.
"!ALERT|Essen vervangt niet de telefonische oproep bij de opstart van de BIN. Het is ter ondersteuning van het
buurtinformatienetwerk en de politiediensten", zegt Werner Van Peer.
Enkel leden en hun inwonende gezinsleden (vanaf 16 jaar) mogen deel uitmaken van de groep. De politiezone Grens
zal steeds deel uitmaken van de WhatsApp-groep en doorgeven welke mensen mogen toegevoegd worden.
De groep dient niet voor dringende noodhulp. De politie komt alleen in actie na een melding via 101 en moet dus
voorafgaandelijk aan een WhatsApp-melding verwittigd te worden.
Voorlopig gaan !Alert|Kammenstraat en !Alert|Heikant met de WhatsApp groepen van start.
!Alert|Rijkmaker is in oprichting en gaat ongeveer half september van start.
Vanaf nu krijgen alle BIN-Leden van BIN-Kammenstraat de gelegenheid om (gratis) ook aan te sluiten bij onze
WhatsApp-groep.
Indien interesse, zend even een mailtje naar: co-coordinator@binkammenstraat.be , of neem contact op met
een BIN-bestuurslid.

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

09 Juni 2016:

6 Huiszoekingen i.v.m. drugshandel:
Dinsdag 7 juni 2016 werden er door de PZ-Grens simultaan 6 huiszoekingen uitgevoerd.
De huiszoekingen kaderden in een onderzoek naar drughandel. Er werd harddrugs (XTC),
cannabis, cash geld en drugsattributen (waaronder een growtent en verdeelzakjes)
aangetroffen. Bij de huiszoeking werden 4 personen gearresteerd.
Het betreffen allemaal inwoners van Essen (25 jaar, 23 jaar, 23 jaar en 20 jaar).
Een vijfde 20-jarige verdachte kon vluchten en wordt momenteel nog opgespoord.

De 4 verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter die de aanhouding bevestigde.
Buiten de goederen werden er ook nog 5 voertuigen in beslag genomen.
------------------------------------------------------------------------------------Kalmthout, 07 juni 2016

Feedback na opstarten BIN
Onze BIN Kammenstraat & Omgeving werd op 7 juni 2016, om 06u19’ opgestart,
Naar aanleiding van een ontvluchte verdachte te Essen.
In het kader van een gerechtelijk onderzoek werd door onze diensten een huiszoeking
verricht in een woning op het Frans Noldusplein te Essen.
Tijdens de huiszoeking zag de verdachte de kans om de vlucht te nemen.
De verdachte nam, te voet, de vlucht richting BIN Kammenstraat & Omgeving.
Ondanks de aanwezigheid van onze ploegen Interventie en speurhonden kon de
verdachte tot op heden nog niet gevat worden.
Tevens werd de info verspreid via de WhatsAppgroepen
Alert BIN Heikant
Alert BIN Kammenstraat en Alert BIN Heikant.
De PZ Grens voert het onderzoek.
-------------------------------------------------------------------------------------------Kalmthout, 26 mei 2016

BINFlashfeedback
BIN’s die werden opgestart: Statie, Oude Pastorij, Molenheike,
Kammenstraat en Heikant.
Datum en uur van de oproep: 25 mei 2016, om 17u24’
Relaas van de feiten:
Op bovenvermelde datum en tijdstip werden jullie BIN’s opgestart om volgende reden:
Onze diensten waren in Essencentrum op zoek naar een weggelopen 12jarige jongen.
Kort na de BINopstart, om 17u30’, is de jongen uit eigen beweging terug huiswaarts
gekeerd.
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Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
B
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

