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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 Binleden,
Herinnering aan eerder flashbericht betreffende autodiefstallen BMW X-serie !!

Nadat het even rustig was rond dit fenomeen werd afgelopen nacht (45/9/12) te Essen opnieuw BMW X6 gestolen.
Het voertuig stond op de oprit. De woning werd niet betreden
De dievenbende is gespecialiseerd in het ontvreemden en exporteren van
deze type van wagens. Meestal gebeuren de diefstallen 's nachts aan de
woningen. Daarbij kunnen ze jullie woning binnendringen om de
autosleutels te zoeken en nadien de wagen te stelen van jullie oprit. Voor zij
die een dergelijk voertuig bezitten willen wij vragen
1) ..... die steeds slotvast achter te laten, liefst achter een poort, omheining
.... beter nog .... in de garage.
2) ..... als de wagen voorzien is van een beveiliging, die steeds in werking
te stellen.
Mvg
Maxim Meulebroeck Hoofdinspecteur
Politiezone Grens
03/620.29.29
email: info@pzgrens.be
website: www.pzgrens.be

-------------------------------------------------------------------------------------------

NR 37

(30-05-2012)

Geachte Bin-leden,
Recentelijk heb ik via jullie BIN-coördinatie een bericht laten verspreiden
van diefstal van BMW serie X.
Er waren toen twee voertuigen gestolen.
De bende is nog heel duidelijk actief en ze hebben nu al vijf diefstallen
op hun palmares.
Er worden vooral BMW X5 modellen gestolen maar andere modellen zijn ook in
trek.
Ze gaan driest te werk.
Hoe worden die voertuigen gestolen.
Wel, ze spotten een voertuig vooral lettend op het feit dat het voertuig
kan weggesleept worden, mogelijks plakken ze alle lichten af en spuiten
de plaats van het alarm vol PU-schuim. Zo heeft het alarm geen enkele nut
meer. Nadien stelen ze de wagen.
We vermoeden dat die getakeld wordt en richting Nederland naar onbekende
bestemming wordt verscheept.
De diefstallen gebeuren altijd 's nachts en momenteel in de gemeente Essen.
Maar ze kunnen hun werkgebied gemakkelijk uitbreiden.
Waar vooral op gelet moet worden:
1) Steeds de
2) 's nachts
3) ofwel een
weggetrokken

wagen slotvast achterlaten.
de wagen in de garage of achter een poort parkeren,
ander voertuig achter de BMW parkeren zodat de wagen niet
kan worden

4) bij de minste verdachte gedraging

onmiddellijk 101

bellen !!!
Dit is een georganiseerde bende die alleen deze type wagens voor ogen
hebben. Gelieve de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen
Met dank
Sven Vleugels HINP

-------------------------------------------------------------------------

VORIG BERICHT:

NR 36

(23-05-2012)

BERICHT van de Politie Zone Grens (PZG):
Recentelijk hebben er zich twee autodiefstallen voorgedaan van het merk BMW , Xseries.
Dit in Essen en Roosendaal.

De dievenbende is gespecialiseerd in het ontvreemden en exporteren van deze type
van wagens.
Meestal gebeuren de diefstallen 's nachts aan de woningen.
Daarbij kunnen ze jullie woning binnendringen om de autosleutels te zoeken
en nadien de wagen te stelen van jullie oprit.
Voor zij die een dergelijk voertuig bezitten willen wij vragen:










Laat uw voertuig niet achter op een onverlichte of verlaten plaats. Indien u
thuis bent, zet uw wagen steeds in de garage.
Sluit alle vensters en alle deuren, ook uw koffer zelfs als u maar voor een
korte tijd de wagen verlaat.
Draai uw wielen in de richting van de stoeprand en zet uw stuurslot op.
Indien uw wagen uitgerust is met een alarm - of anti-diefstal systeem,
ACTIVEER dit.
Al deze tips gelden ook als u de wagen in uw garage plaatst. Sluit dan ook alle
toegangen tot de garage af (poort oprit) evenals de garagepoort zelf.
Leg binnenshuis (bij afwezigheid of 's nachts) uw sleutels niet op een
zichtbare of zeer evidente plaats.
Haal de boorddocumenten uit het voertuig. Controleer ook regelmatig of uw
boorddocumenten nog steeds in het voertuig aanwezig zijn. Stel dit niet uit tot
u naar de technische controle moet of tot de dag dat u uw verzekeringsbewijs
vervangt.
Laat nooit uw reservesleutels in het voertuig.

Deze tips kunnen door iedere auto-eigenaar toegepast worden.
Mvg
Sven Vleugels, Hoofdinspecteur (HINP)
Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN: SAMEN VEILIG

