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Voor BIN KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Hemelrijkweg-Hondsberg- Hraditskostraat-KammenstraatKloosterstraat-Lazaret- Schepen Veraartstraat-Schuurblok-Statievelden-Witzenbergstraat )

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)
16 augustus 2016:
Beste Buurtbewoner,
BIN’s die werden opgestart: BIN Kammenstraat & Omgeving
BIN Molenheike De Vennen / BIN Statie
Datum en uur van de oproep: 13 augustus 2016 om 05u43’.
Relaas van de feiten:
Op bovenvermelde datum en uur werd onze BIN opgestart
naar aanleiding van heterdaad diefstal uit voertuig te Essen,
in de Stationsstraat.
De bewoonster van een woning in de Stationsstraat bemerkte bij
haar thuiskomst een verdacht persoon dewelke uit haar
geparkeerd voertuig kwam.
De verdachte nam de vlucht in de richting van de Kloosterstraat.
Door slachtoffer werd onmiddellijk de dienst 101 verwittigd.
De ploegen Interventie en de PZ Grens en een speurhondgeleider kwamen
ter plaatse. Door de ploegen ter plaatse werden 2 verdachten aangetroffen.
De verdachten werden meegenomen naar het bureel voor verder onderzoek.
Na verder onderzoek werden beide verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter
en later aangehouden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op vrijdag 5 augustus 2016 vond een gezamenlijke actie plaats,
waarbij de lokale politie Grens en het FAST team van de Federale
Politie, een tot 12 jaar veroordeelde man uit Essen konden
opsporen en vatten.
De man werd na arrestatie overgebracht naar de gevangenis
van Antwerpen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 28 juli 2016 was er een uitgebreide aanwezigheid van Politie in onze BIN-zone.
In de voormalige bakkerij, gelegen in de Schepen Veraartstraat, was er omstreeks 18u15’

een inval uitgevoerd door de Politie. In de gebouwen werd er een drugsplantage
teruggevonden en werden er meerdere mensen meegenomen voor verhoor.
De interventie in de Kammenstraat, ter hoogte van Lazaret, kaderde eveneens in dezelfde
actie. Hier werd een auto, die betrokken was bij de plantage, klemgereden door de
Politiediensten. Ook deze mensen werden opgepakt voor verhoor.
Brandweer en INFRAX kwamen ter plaatse om de installatie af te koppelen en te beveiligen.
De bakkerijgebouwen werden bij stopzetting van de bakkerij, verkocht aan derden, die de
gebouwen verhuurden.
Om het onderzoek niet te schaden, kunnen we niet meer informatie meegeven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 juli, rond 23.00 u. werden onze politieploegen opgeroepen voor een pas gepleegde
poging inbraak in de fietsenwinkel op de Kapellensteenweg in Kalmthout.
Er werd een grondige zoekactie gedaan naar verdachten in de omgeving.
Eén verdachte werd uit de bosjes gehaald achter de fietsenwinkel.
De lokale recherche en een speurhond werden in bijstand gevraagd.
De buurtinformatienetwerken (BIN) van Bloemendaal, Bezemheide, Vredeburg en Leopold
werden opgestart. De tweede verdachte kon echter niet meer aangetroffen worden.
De opgepakte man betrof een 24-jarige Lithouwer.
Hij werd voorgeleid voor het parket van Antwerpen dat het verdere onderzoek voert.
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Op dinsdag 5 juli 2016 rond 16.00 uur werd er ingebroken in een voertuig op de
Kapellensteenweg te Kalmthout.
Een getuige hoorde het autoalarm afgaan en zag een jongeman weglopen.
De politiediensten werden verwittigd en konden een 30-jarige man aantreffen in het bezit van
de buit van de inbraak. De verdachte werd gearresteerd.
Perfecte samenwerking tussen alerte burger en politie.

Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32
Tel.: 03 620 29 29
Email: info@pzgrens.be

2920-Kalmthout
Fax: 03 620 29 39
Website: www.pzgrens.be

Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

