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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
Beste Buurtbewoner,

POLITIE-BERICHT: Britse Nummerplaten:
Geachte BIN-ners,

Inbrekers worden inventiever:
De laatste tijd gebruiken Oost-Europese dadergroeperingen
Britse voertuigen om hun slag te slaan. Deze daders hebben
een Slavisch uiterlijk, dus licht getaand. Ze rijden met oude
afgedankte Britse voertuigen rond. Zij malen er niet om als het
voertuig door ons wordt weggetakeld. Het zijn immers wrakken.
Hoe herken ik een Brits voertuig?
Nummerplaat achteraan:
Het Brits kenteken bestaat uit twee letters, twee cijfers en drie letters.
De zwarte letter - en cijfercombinatie staat achteraan op een gele reflecterende
achtergrond en vooraan op een witte reflecterende achtergrond.
Het voertuig kan voorzien zijn van een nationaliteitssticker "GB" ofwel is de
nationaliteit geïntegreerd in de nummerplaat. (zie afbeelding nummerplaat).
Deze bendes werden al op verschillende plaatsen in België gespot, waaronder
Turnhout, Hoogstraten, Arendonk, Essen, Brecht, Brasschaat, .....
Deze dievenbendes gaan vooral te werk als woninginbrekers, diefstallen uit
voertuigen, metaaldiefstallen, .... noem maar op.
Als u dergelijke voertuigen in uw buurt ziet staan en u daarbij Slavische/ Oostblokse
mensen bemerkt, aarzel niet en bel onmiddellijk met de politie op nummer 101 of
03/620.29.29.

Jonge daders:
Ook kinderen worden ingezet om diefstallen te gaan plegen (10 à 12 jaar , is zeker
geen uitzondering). Laatst werden twee jonge Slavische kinderen opgepakt te
Brecht. Ze trachtten in te breken in een woning met een schroevendraaier. De
moeder , die op uitkijk stond, is spoorloos verdwenen.
Dus wees ook heel alert voor ALLE onbekenden. Laat u niet bedotten door hun
leeftijd. Die kleine kinderen kunnen overal binnenglippen. Een klein keldergat, een
hondenluik, .....

Als u het niet vertrouwd, gewoon onze politiedienst bellen.

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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-Sven Vleugels Hoofdinspecteur
Teamleider Wijk Wuustwezel
Tel 03/620.29.29

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

