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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-GrensstraatHandelsstraat-Hemelrijklaan-Schepen Veraartstraat-Statievelden)

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.be )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433

Geachte BIN-leden:
BERICHT van de Politie Zone Grens (PZG):
Naar aanleiding van deur-aan-deur verkopers , oprit- en dakreinigers en
asfalteerders wil ik jullie hierbij een toelichting geven.
Soms ontvangen wij verontruste mails en telefoontjes van bewoners die een bezoek
hebben gekregen van dergelijke personen.
De vraag is: zijn ze iets van plan of zijn het gewoon werklui?
Vaak zijn het gewone werknemers van een bedrijf om alzo klanten via deur aan deur
te ronselen. Het gaat vooral om energiemaatschappijen, netwerkproviders, ... .
Zij werken meestal in onderaanneming van het bedrijf die zij vertegenwoordigen.
Als het om vertegenwoordigers gaat dan mag je steeds hun badge en of andere
legitimatie vragen. Als zij die niet willen tonen dan kan je hen best weren.
Zij die van malafide aard zijn willen misschien gewoon een voet in huis zetten. Het
kan dan gaan om prospectie om dan op een later tijdstip te komen inbreken of ze
zijn van plan iets te ontvreemden via een list. Gewoon gezond verstand gebruiken
en niemand in je huis toelaten die je niet vertrouwt.
Zelfs politieambtenaren in uniform dienen zich ten alle tijde te kunnen legitimeren.
Met het "mooie" weer en de lente / zomer in aantocht , bemerken wij weer een
toename van meldingen van dak- en opritreinigers, ontmossers, inritaanleggers en
asfalteerders. Voor deze praktijken dien je je zeker en vast te behoeden.
Het gaat meestal om werklui van Ierse, Engelse, Franse, ... afkomst die zich bij
particulieren opdringen om hun inrit te asfalteren of hun dak te ontmossen.
Intimidatie, zonder toestemming beginnen aan de werkzaamheden, aanrekenen van
een hogere prijs dan afgesproken,... behoren tot de mogelijkheden.
Meestal werken deze lui zonder in regel te zijn met de arbeidswetgeving (geen btwnr, geen inschrijving in het handelsregister,...). In sommige gevallen gaat het om
mensenhandel en het uitbuiten van mensen.

Merk je een gelijkaardige verdachte toestand op, doe dan het volgende:





Ga niet in op het voorstel om klusjes uit te voeren en betaal zeker
geen voorschot voor mogelijke werken!
Noteer de nummerplaat van de wagen waarin de personen zich verplaatsen.
Volgens de binnenkomende meldingen zou het steeds gaan om voertuigen van
het type bestelwagen, met of zonder laadbak, met een buitenlandse
nummerplaat.
Bel zo snel mogelijk het noodnummer 101.
Dit probleem stelt zich al vele jaren. Zowel België als Nederland
wordt geteisterd door die fenomeen.
Als mensen hun steeds werk geven , zullen ze blijven komen.
Dat is hun reden van bestaan en overleven, of het werk nu goed
of slecht gedaan is, zonder nazorg.

Met dank aan alle BIN-leden voor de recentelijke meldingen.
Alleen zo kunnen wij zorgen voor een veiligere woonomgeving.
Met vriendelijke groeten
Sven Vleugels Hoofdinspecteur: Teamleider Wijk Wuustwezel
Adjunct BIN Beheerder: Tel 03/270.78.03 Fax 03/620.29.39
Email: sven.vleugels@pzgrens.be of sven.vleugels.4464@police.be
Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG.

