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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING
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Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.tk )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433
Geachte BIN-leden,
Woensdagavond 6 februari vond er een grootscheepse inval
plaats in camping Wildertse Rust in de Noord-Antwerpse
grensgemeente Essen. Verschillende instanties, ook uit
Nederland, verleenden hun medewerking aan de gecoördineerde
actie tegen overlast en illegaliteit. De hele operatie liep v 17u-22u.
Het chaletpark ‘Wildertse Rust’ aan de Steenovenstraat vorm al jarenlang een bron
van overlast in Wildert. De buurt krijgt af te rekenen met illegale bewoners,
overwegend uit Oost-Europa, criminaliteit, geluidsoverlast, druggebruik e.d. Ondanks
alle ingebrekestellingen en opgelegde boetes, weigerde de uitbater van het
recreatiepark zich tot dusver in orde te stellen met alle vereiste vergunningen en
veiligheidsvoorschriften. Deze instantie staat in voor de vergunningen en controles
op campings.
Gedwongen stopzetting:
Op 31 januari 2013 ging het Departement Internationaal Vlaanderen dan ook op het
terrein over tot de betekening van de gedwongen stopzetting van Camping Wildertse
Rust. Het proces-verbaal werd afgelopen vrijdag per aangetekende post aan de
burgemeester van Essen, alsook aan de exploitant en minister Bourgeois, verstuurd.
Het is nu aan de minister om deze beslissing binnen de 15 dagen te bekrachtigen.
Goed voorbereide actie:
“In afwachting van de definitieve beslissing,
wilde het gemeentebestuur alle troeven
benutten die het heeft om de sluiting of de
omvorming naar een toeristische camping
mogelijk te maken. De inval in de camping komt
niet uit de lucht gevallen. Het
gemeentebestuur anticipeerde hier al veel
langer op. Aan de actie ging een intense
voorbereiding van anderhalf jaar vooraf”,
verduidelijkt burgemeester Gaston Van Tichelt.

Meervoudig doel:
De actie van vanavond richtte zich op verschillende doelen: de veiligheid (wegen,
watertoevoer, brandveiligheid,…), stedenbouw, verblijfsinspectie (woonkwaliteit,
hygiëne,…), controle van de bewoners en orde en reinheid van de camping (wcvoorzieningen,…).
”Om tot dit resultaat te komen, was een gedreven samenwerking tussen de
bevoegde diensten absoluut noodzakelijk.
Succesvolle actie:
In totaal werden 101 personen gecontroleerd. 13 personen hadden openstaande
seiningen in België en 3 personen voor feiten in Nederland, waaronder betekening
rijverbod, niet aangeven van woonstverandering, niet betaalde verkeersboetes of
diefstal. Volgens de Essense burgemeester verliep de actie geheel volgens plan.
Meer informatie: (vanavond ook op ATV)
Gemeente Essen: Communicatiedienst, 03 670 01 46, info@essen.be
Politiezone Grens: HINP Patrick De Smedt, 0473 963 765, patrick.desmedt@pzgrens.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorg voor een goede zichtbaarheid van je
huisnummer
Vanuit de hulpdiensten brandweer en
ambulance krijgen we wel eens de
opmerking dat de huisnummers, zeker ’s
nachts, soms moeilijk leesbaar zijn en dat
er aldus kostbare tijd verloren gaat bij het
zoeken van de juiste interventielocatie.
In de huidige federale en Vlaamse
regelgeving vinden we volgende
richtlijnen.
Pas ze toe, het is in je eigen belang !






Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of andere
uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan
worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is;
Ook gebouwen bestemd voor administratief, commercieel en industrieel gebruik
moeten worden voorzien van een huisnummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.
Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg gelegen is, dient aan de
hoofdtoegang van het terrein waarop dat gebouw opgericht is, een duidelijk zichtbaar
huisnummer te worden aangebracht.
Op plaatsen waar de gevel van woning of gebouw niet aan de openbare weg paalt,
verdient het aanbeveling het toegekende nummer op de postbus te herhalen.
Ingeval het huisnummer niet leesbaar is van op de plaats waar de brievenbus zich
bevindt, dient het huisnummer duidelijk leesbaar vermeld te worden op of nabij de
brievenbus. Indien aan één huisnummer meerdere busnummers zijn toegekend,
moeten de busnummers duidelijk zichtbaar en leesbaar vermeld worden op of nabij
de overeenkomstige brievenbus.

Een consequente, logische toekenning en plaatsing van de huisnummers zal ertoe
bijdragen dat een woning makkelijk te vinden is. Dit is niet alleen in het belang van
de bewoner van het pand zelf (jezelf en je familie), maar ook de politie, de brandweer
en de gezondheidsdiensten hebben daar baat bij. Zorg daarom voor een goede
zichtbaarheid van je huisnummer!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 2 februari omstreeks 19.00 u. voerden inspecteurs van de
Pz Grens toezicht uit in Essen. Ze betrapten zo een 52-jarige drugdealer tijdens
een verkoop. Er werd een huiszoeking uitgevoerd bij de drugdealer. Hij werd hierop
gearresteerd en overgedragen aan het parket die het onderzoek zal verder zetten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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