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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,
BERICHT van de POLITIE:
Elke dag wordt er in onze politiezone gemiddeld één fiets gestolen.
Opvallend daarbij is dat er maandelijks tussen de tien en de vijftien fietsen gestolen worden
uit fietsstallingen aan TREINSTATIONS en BUSHALTES.
Ook opvallend is dat nauwelijks de helft van de fietsen in fietsstallingen vastgemaakt worden
met een slot. Nog minder fietsen blijken gemarkeerd te zijn, zodat het voor de politie moeilijk
is om gevonden fietsen terug te bezorgen aan de eigenaar.
Uw gemeentebestuur en de PolitieZone GRENS (PZG) willen zich extra inzetten om het
aantal fietsdiefstallen te verminderen!
Wij denken daarbij in de eerste plaats aan meer politietoezicht aan de fietsstallingen en een
betere uitrusting van die fietsstallingen.
Uw bijdrage in deze actie is echter zeker zo belangrijk.

U KAN UW FIETS DAGELIJKS GRATIS LATEN MARKEREN OP HET
POLITIEBUREEL ! ! !
Hiervoor heeft u uw rijksregisternummer nodig dat op de achterzijde van uw identiteitskaart
staat (uw geboortedatum omgekeerd, gevolgd door nog vijf cijfers).
Op het politiebureel en op het gemeentehuis kan u bovendien gratis een FIETSPAS afhalen!
Ook belangrijk is dat u uw fiets steeds slotvast achterlaat!
Gebruik hiervoor bij voorkeur een beugelslot dat er stevig en robuust uitziet en dat ook is!
Omdat het voor u misschien niet zo goed uitkomt om met uw fiets langs een politiebureel te
rijden, willen wij uw fiets aan de fietsstalling van het treinstation komen markeren op:

DONDERDAG 28 april 2011, van 16u30’ tot 19u15’
ter hoogte van het stationsgebouw

We willen hierbij een minimum van uw tijd in beslag nemen en verzoeken u dan ook
uw rijksregisternummer bij de hand te houden (Identiteits-Kaart of SIS-kaart)
U ontvangt bovendien een fietspas waarop u de gegevens van uw rijwiel kunt
noteren.

De PolitieZone GRENS dankt u voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

