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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-Grensstraat-Handelsstraat-HemelrijklaanStatievelden)

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.tk )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: 779-5963074-33
Beste Buurtbewoner,
De Politie van Zone Grens vraagt ons om volgende BIN-FLASH te verzenden.
De laatste weken komen er regelmatig rondtrekkende zigeunerjongeren afgezakt
naar onze politiezone.
Zij bellen aan of zij spreken de mensen op straat aan en leiden hun slachtoffers af
met een zogenaamde 'enquête'.
Zij maken van de gelegenheid gebruik om gauwdiefstallen te plegen of om
geld/juwelen in uw woning te zoeken.
Wees alert als zulke jongeren uw medewerking vragen aan een enquête of voor de
ondersteuning van de 'daklozenkrant'!
Laat die jongeren niet in uw woning en leg onmiddellijk uw hand op uw
brieventas/handtas als u op straat aangesproken wordt!
Verwittig zo snel mogelijk de politie en tracht de jongeren zo goed mogelijk te
beschrijven!
NOTA: Onlangs zijn er in onze BIN-wijk, door enkele tips van BIN-leden, twee zo’n
jongeren opgepakt en zijn er alzo enkele diefstallen en inbraken voorkomen ! ! !
(zie onze BIN-Flash van 3 januari 2011). Dit waren niet alleen gauwdieven, maar ook
verkenners om nadien inbraken te plegen. Dus LET OP! LAAT NOOIT VREEMDE
PERSONEN ZOMAAR BINNEN ! Ook al lijken het zielige jongeren, ze gebruiken
ALLERLEI SMOESJES zonder schaamte.
Verwittig direct de Plaatselijke Politie (03/670.09.20. of 03/620.29.29.), deze
zullen die personen onderscheppen en voor verhoor meenemen.
Indien het toch toevallig om personen zou gaan die voor een plaatselijke vereniging
of dergelijke rondgaan, dan kan de Politie dit bevestigen.
Bij deze BIN-FLASH zullen we een VIK (Verdachte Identificatie Kaart) toevoegen.
Eind februari volgt nog onze jaarlijkse (uitgeprinte) BIN-NIEUWSBRIEF.

VERDACHTE IDENTIFICATIE KAART:

Vul dit formulier zo volledig mogelijk in zonder iemand anders te raadplegen.
Indien u meer dan één persoon kunt beschrijven, gebruik dan per signalement
een nieuw formulier.
Datum: _________________________________ Tijdstip: _____________________
Ingevuld door:
Naam:
Adres:
Aantal verdachten: ______ aantal mannen: ______ aantal vrouwen: _______
Vluchtrichting:
Hoe gevlucht: □ lopend □ fiets □ bromfiets □ motorfiets □ auto
Kenmerken van het voertuig:
Kleur:

Kenteken:

Merk:

Bijzonderheden:

Wapens:
Wat zeiden de verdachten:
Taal: _______________________ Accent of dialect: ________________________
Gesprekken:
Bagage: □ koffer □ zak □ doos □ andere: _____________________________
Signalement van de verdachte:
Leeftijd: ongeveer ________________ jaar
Lengte: ongeveer ________________ meter
Postuur: □ normaal □ mager □ gezet □ dik
Huidskleur: □ blank □ bruin □ zwart □ andere: ___________

Tatoeage(s):
Haarkleur: □ licht □ donker

Litteken(s):

Model haar: □ kort □ lang

Baard: □ nee □ ja

Snor: □ nee □ ja

Bril: □ nee □ ja

Brilsoort:
Vermomming: □ nee □ ja welke: _______________________________
Bijzonderheden:
Kleding:
Kleur:
Jas of vest:

Broek of rok:

Hemd, T-shirt:

Trui:

Schoenen:

Overjas:

Regenjas:

Handschoenen:

Hoed, muts, pet:

Das:

Opschrift kledij:

Bijzonderheden:

Buit:

Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

