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Donkere Dagen Offensief:
De politie ziet traditioneel de cijfers van overvallen, straatroven en inbraken ieder jaar
stijgen in de periode oktober t/m maart.
Daarom heeft de Nederlandse Politie in samenwerking met de Belgische Politie
en het Openbaar Ministerie en Gemeenten,
het Donkere Dagen Offensief opgezet. Met zowel preventieve projecten als
repressieve maatregelen probeert de politie
het aantal van de genoemde delicten omlaag te brengen. Omdat de inbreker niet aan
de grens stopt,
is een grensoverschrijdende samenwerking onmisbaar en werd er nauw
samengewerkt met de verschillende politiezones.
Het doel van de acties is o.a. het tegengaan en terugdringen van het aantal
overvallen, berovingen en inbraken
en het verzamelen van informatie. Woninginbrekers gaan grensoverschrijdend te
werk.
Cijfers wijzen uit dat tijdens de herfst -en wintermaanden (donkere dagen) criminelen
vaker toeslaan.
De politie zet zich, samen met haar partners, in om het aantal misdrijven te
verminderen
en vraagt ook alertheid van de burgers en wil hun bewustwording vergroten.
Zij kunnen zelf het risico dat ze lopen om slachtoffer te worden van bovenstaande
delicten, verkleinen.
Bij verdachte zaken/personen, heterdaad, … is het belangrijk om direct 101 te bellen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-01-2013: Een drugskoerier wilde donderdagavond vluchten voor de gezamenlijke
controlepost van de Politie Roosendaal

en Politiezone Grens. De Belgische en Nederlandse politiediensten hebben het
voertuig achtervolgd tot in Achterbroek.
Daar verloor de vluchter de controle over zijn stuur en kwam tot stilstand tegen een
gevel.
De achtervolging werd te voet verder gezet. Er was bijstand van Nederlandse en
Belgische hondengeleiders.
De koerier had zich goed kunnen verstoppen en werd in eerste instantie niet
gevonden.
Een paar uur later kon de Pz Grens de vluchter alsnog vatten toen hij zijn weg te
voet wilde verder zetten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 7 januari is de 39e BIN in onze Politie Zone Grens opgericht. BIN-Hoek omvat
bijna het ganse gebied van Wijk Essen-Hoek.
Er staan ondertussen nog twee BIN’s in de startblokken, namelijk: BIN-Heikant
(Essen) en BIN Bosduin (Gooreind)
BIN Heikant heeft ook een “inbraken-website”: http://inbraken-essen.be
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN: SAMEN VEILIG

