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Beste Buurtbewoner,
Essen, zondag 22 januari 2017:
Er zou melding zijn gemaakt over een (valse?) reclame-rondbrenger, die ongepast
ook aan deurklinken zou voelen.
Mocht U zo’n feiten zien of meemaken, gelieve dan DRINGEND

03/620.29.29 of 101

(op het moment zelf) de Politie te bellen
,
dan kunnen zij die persoon ter plaatse controleren, wanneer deze nog in de buurt is.
PS: het is echter niet de bedoeling om de echte reclame-rondbrengers te viseren.

VERWITTIG WEL BIJ (elk) VERDACHT GEDRAG STEEDS DE POLITIE !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 24-01-2017:
Onze BIN kreeg melding, dat er op dinsdag 24-01 in de Kloosterstraat, een
Nederlander op pad was, om zogezegd een inventarisatie te maken over, welke
energieleveranciers er zoal voorkomen in de straat.
Dit op zich was al een bedenkelijke activiteit.
De man had geen enkele legitimatie bij zich en noemde ook geen bedrijf waarvoor hij
werkte of in wiens opdracht hij handelde.
De bewoonster voelde zelf al aan, dat er iets niet klopte en liet de man
(met nederlands accent) gelukkig niet binnen.

Die Nederlandse man was rond 15u in de Kloosterstraat. Hij was ongeveer 1,70m,
had donker haar, had een ringbaardje en droeg een groene jas en spijkerbroek.
Daarna zette zij het voorval op facebook, waarna zij zelf ook andere reacties van
andere Essenaren toe kreeg, zoals:
- In de Stationsstraat liep er een gelijkaardig man, met nederlands accent,
die zei, dat hij van EANDIS was en een “voordeelpakket” bij had.
- In de Kapelstraat liep dan weer iemand (ook alweer met een
nederlands accent), dat hij van Electrabel was (hetgeen ondertussen
“Engie” is geworden?)
Dit zijn allemaal bedenkelijke zaken, waarbij je best DIRECT naar de POLITIE belt:
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Mocht U laatst iets gelijkaardigs hebben meegemaakt, laat dit dan ook even weten
aan de plaatselijke Politie, met een beschrijving van die persoon, zodat de Politie een
beter zicht krijgt, of deze feiten aan elkaar gelinkt kunnen worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 25-01-2017:
Wij kregen een melding over een defecte straatlantaarn in de Grensstraat,
waar een buurtbewoner al verschillende instanties (tevergeefs) over heeft verwittigd,
maar die na 5 weken nog steeds niet hersteld is.
Gezien dit in een inbraakgevoelige zone ligt, kunnen we van die donkere gaten
best missen en heeft onze BIN rechtstreeks aangifte hiervan gedaan.
Belangrijk om te weten:
Om niet via allerlei onrechtstreekse kanalen het probleem te melden, kan je dit best
“zelf rechtstreeks” op de website van INFRAX doen.
Zo kom je rechtstreeks in het automatisch meldingssysteem.
Een aannemer die voor Infrax werkt, zal dit dan zo snel mogelijk komen oplossen.
Hoe werkt het? Je surft naar: www.infrax.be en klikt op: “defecte straatlampen”
Daarna: “defecte straatlampen melden”.
Of je kan ineens naar:
https://www.infrax.be/nl/over-infrax/contacteer-ons/defecte-straatverlichting
Je vult volgende zaken allemaal in:
Postcode / gemeente … Klik op: “verder” … straat / paalnummer / huisnummer
en kies: “aard van het defect” / opmerking / mijn gegevens … “versturen”
Simpel en snel (en je moet er niet voor van huis  )

Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03 620 29 29 - Fax: 03 620 29 39
E-mail: info@pzgrens.be - 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 !

