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Beste Buurtbewoner,

BERICHT van de Politie Zone Grens (PZG):
De Politie Zone Grens waarschuwt onze BIN:
Tijdens de nacht van 14 op 15 augustus, werd er 2x ingebroken in de Kammenstraat:
1x poging inbraak in woning (braak op slot achterdeur) 1x inbraak in tuinhuis, waarbij
werkmateriaal werd gestolen.
In de Hemelrijkweg vond er in dezelfde nacht 1 inbraak in woning plaats.
Met o.a. een gaatje in het raam geboord.
Hierbij werd o.a. het voertuig ontvreemd.
Omdat het niet om een heterdaad ging, werd de BIN niet opgestart.
Gezien de ernst van de situatie (zeker in dit laatste geval), doet de Politie een oproep
om verdachte handelingen steeds te melden aan de Politie.
- Zijn er de laatste dagen verdachte handelingen opgevallen in uw buurt?
- Heeft U verdachte voertuigen of personen in uw buurt opgemerkt?
- Hebben zich personen bij U aangeboden die niet van uw buurt zijn?
- Heeft U de laatste tijd telefonische oproepen ontvangen waarbij
NIEMAND U aansprak?
De Politie zou het ten zeerste op prijs stellen mocht U hen hiervan op de hoogte
brengen. Indien U dit wenst komt een politieambtenaar van de Lokale Politie Zone
Grens bij U langs om de inlichtingen te noteren en om eventueel een aantal
veiligheidstips te overhandigen. Men kan ook telefonisch inlichtingen verstrekken op
het telefoonnr: 03/620.29.29. (alle dagen tussen 08u en 20u))
Alle inlichtingen, hoe banaal ze op het eerste gezicht ook mogen lijken, kunnen nuttig
zijn om de daders te identificeren. Uw informatie kan van het allergrootste belang
zijn. Niet alleen voor deze diefstal, maar ook om andere diefstallen te kunnen
oplossen en voorkomen.
Iedere informatie, desnoods naamloos, blijft vertrouwelijk !

Gelieve de nodige alertheid aan de dag te leggen en de nodige
veiligheidsmaatregelen te treffen.

Sociale controle met daaraan gekoppeld onmiddellijke meldingen
aan de politie, is een sterk wapen tegen inbrekers.
Indien je een verdacht figuur bemerkt, gelieve direct de Politie hiervan op de hoogte
te brengen.
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-Maxim Meulebroeck Hoofdinspecteur PZ Grens
Tel 03/620.29.29
Fax 03/620.29.39

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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