“SAMEN ZORGEN WE VOOR MEER VEILIGHEID”

NIEUWSFLASH

Okt-2010

Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING
(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Statievelden)

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.tk )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: 779-5963074-33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Buurt-Bewoners,
UITKIJKEN NAAR EEN GESTOLEN VOERTUIG:
Drie weken geleden is er in een huis in de St. Antoniusstraat ingebroken.
De dieven vonden o.a. de autosleutels en zijn er met deze auto van door gegaan.
Vorige week zaterdag werd deze wagen teruggevonden in de Albert Isackersstraat.
Er was ongeveer 600 km mee gereden, maar verder was hij in goede staat.
De Politie heeft de wagen laten wegtakelen naar Hoboken voor sporenonderzoek.
Vrijdag (01-10) werd de wagen terug vrijgegeven.
De eigenaars hadden hem terug vóór hun deur geparkeerd, met een extra stuurslot, omdat
de dieven mogelijks nóg een sleutel hadden.
In de nacht van zaterdag (02-10) op zondag is de auto opnieuw gestolen.
Men vermoedt dat de wagen opnieuw gebruikt zal worden voor drugstrafiek of iets dergelijks.
Het feit dat hij al tweemaal gestolen is en al éénmaal teruggevonden is in Essen, doet
vermoeden dat de dader(s) iemand uit de regio Essen moet zijn.
Graag willen wij iedereen vragen, uit te kijken naar deze auto:
Blauwe volkswagen FOX .
De nummerplaat is: 208-CBE.
Mocht U een tip hebben, dan kan U contact opnemen met:
de Politie Zone Grens (PZG): Tel.: 03/620.29.29.
of met de benadeelden: GSM: 0496/78.89.13. (Rudy) of 0499/18.52.45. (An)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer je als Buurtbewoner iets verdachts opmerkt, (vb: wanneer een vreemde persoon aan je deur
of poort staat te prutsen, dan kan je steeds contact opnemen met de plaatselijke Politie (03/620.29.29.)
of naar 101 bellen.
Bij twijfel, mag je ook naar een bestuurslid naar keuze bellen (zie onze vorige BIN-Nieuwsbrief).
Het BIN-bestuur:
BIN-Kammenstraat en Omgeving.
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