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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 ,
Bij deze laten wij even weten dat we de laatste
statistieken van “de diefstallen in woningen” (ook in
handelszaken) van Januari 2012 - tot en met mei 2012,
op onze website ( www.binkammenstraat.be ) hebben
gezet. Degenen die hier interesse in hebben, kunnen
deze informatie dus bekijken. Let op: deze statistiek
gaat enkel over de gekende “BIN-Zones”, waarbij de
BIN’s over het algemeen veel minder inbrekers over de
vloer krijgen, dan “niet-BIN-zones” (hetgeen niet in deze
statistieken is opgenomen). Zoals al eerder vermeld in
één van onze vorige BIN-Flashes heeft ook onze BIN
helaas 2 inbraken (in april) gehad. Hier werd voornamelijk klein geld gestolen
door amateurs en niet zozeer waardevolle apparaten of dergelijke, door een
buitenlandse bende. Maar een inbraak, groot of klein, blijft een zware aantasting
in je privé-leven en heeft nadien meestal toch een zware impact op je
veiligheidsgevoel. Daarom blijven wij er sterk voor strijden, om zoveel mogelijk
inbraken in onze wijk te voorkomen, of liefst te reduceren tot “NUL”.
Helaas kunnen wij als BIN géén garantie geven voor een inbraak-vrije zone, maar
met z’n allen kunnen wij daar alvast wel iets aan doen, door scherp en alert te
blijven en iedere verdachte handeling direct te melden aan de Politie !
GEEF DIEVEN GEEN KANS !
A3 (Adri) Jongeneelen,
Coördinator BIN Kammenstraat & Omgeving.

Wat valt er op in de statistieken: Kalmthout kent veel inbraken, maar dat wil niets zeggen.
Een fenomeen kan zo overwaaien, zoals afgelopen nacht. We moeten steeds alert blijven en
vragen aan alle bewoners van onze politiezone om ons te helpen strijden tegen diefstallen in
woning.
We hebben jullie nodig. Jullie zijn onze ogen en oren die alle verdachte toestanden opmerken
en onverwijld aan ons kenbaar maken door het nummer: 101 of 03/620.29.29 te bellen. Met
dank
Mvg
Sven Vleugels, Hoofdinspecteur (HINP)
Teamleider Wijk Wuustwezel

Tel 03/620.29.29 /

Fax 03/620.29.39

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN: SAMEN VEILIG

