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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)
Beste Buurtbewoner,
Essen, 10 Oktober 2016

Feedback na opstarten BIN
Naam BIN die werd opgestart: BIN Kammenstraat & Omgeving
Datum en uur van de oproep: 09 oktober 2016 om 17.58 u

Relaas van de feiten:
Op bovenvermelde datum en uur werd jullie BIN opgestart naar
Aanleiding van verdachte gedragingen in de Hondsberg te Essen.
De bewoner van de woning gelegen in de Hondsberg is in zijn tuin aan het werken
wanneer hij plots stemmen hoort. Hij hoort 2 personen in het Arabisch tegen elkaar
praten. Kort hierna ziet de bewoner dat er een persoon over zijn tuinmuur wil
klimmen. Wanneer de bewoner dit ziet vraagt hij aan de verdachte wat zijn bedoeling is.
De verdachte zegt in het gebrekkig Nederlands dat hij op zoek is naar een woning
dewelke te huur staat en dat hij een kijkje wou nemen.
Wanneer de bewoner hem zegt dat deze woning niet te huur staat, stapt de man in een
voertuig hetwelke naast de woning staat.
De bewoner vermoedt dat het voertuig vertrokken is richting de Kloosterstraat.
De eerste verdachte kan beschreven worden als een grote man, normaal gebouwd,
ongeveer 35 jaar oud met kort zwart haar. Hij was netjes gekleed met hemd en vest.
De tweede was ongeveer 1.75m groot, was dikker dan de eerste en ongeveer 40 j. oud.
Hij was eveneens gekleed met hemd en vest.
Beide verdachte spraken Arabisch en gebrekkig Nederlands.
De ploegen ter plaatse doen nazicht in de omgeving en er wordt een voertuig
gecontroleerd. Dit blijkt een bewoner van de Hradistkostraat te zijn.
Er is geen nadeel en er zijn geen braaksporen aan te treffen aan de woning.
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 !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

