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De Politiezone Grens (PZG) werkt dag en nacht.
Recent kennen we een toename van het aantal inbraken in
woningen in de grensregio. In onze politiezone zien we momenteel
een stijging in Heide-Kalmthout en Essen-Heikant. De politiezone
Grens werkt dag en nacht om de inbraken te bestrijden en de daders op te sporen.
De politiediensten zetten dagelijks extra
interventieploegen in, waarbij er regelmatig
kleine successen geboekt worden.
Zo
werd er afgelopen vrijdag nog een 20-jarige
man opgepakt: die zich verdacht gedroeg.
Hij werd opgemerkt door een anonieme
ploeg van onze politiezone. Iets later werd
hij betrapt in een woning in de Gomarus
Van Geelstraat in Kalmthout.
Er worden ook regelmatig grote acties georganiseerd met de omliggende
politiezones. Zo werd er afgelopen zaterdag actie gevoerd met 24 politiemensen en 2
speurhonden van 16.00 u. tot 24.00 u. Tijdens de eerste helft werden er controles en
toezichten gehouden in de Heide-Kalmthout en Essen-Heikant. Er werden 27
voertuigen en 35 personen aan een controle onderworpen. 7 Personen waren
gekend voor drugs, diefstal of opzettelijke slagen en verwoningen. Nadien werd de
actie verder gezet in de politiezone Noord (Kapellen en Stabroek).
Er is een grote informatie-uitwisseling met andere politiezones, het parket en vooral
met de Nederlandse politie. Met die informatie voeren zij onderzoek naar de daders,
over de grenzen heen.

De inwoners en buurtinformatienetwerken (BIN) van onze politiezone zijn van groot
belang bij de aanpak van woninginbraken. We kunnen niet genoeg herhalen dat we
graag alle informatie zo snel mogelijk willen verkrijgen, benadrukt
Hoofdinspecteur Patrick De Smedt. Merk je iets verdachts in je wijk,
geef dit direct door. Ben je slachtoffer van een inbraak, bel direct onze
diensten voor de nodige vaststellingen. Zo kunnen we misschien de
daders op heterdaad betrappen of ervoor zorgen dat je buurman
gespaard blijft van een inbraak.
Lukas Jacobs, burgemeester en collegevoorzitter van de Politiezone Grens: “Het
bestrijden van woninginbraken is een topprioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan van
de politiezone Grens. De reeksen inbraken in Essen en Kalmthout bekommert heel
wat inwoners. De lokale politie doet er dan ook alles aan om dit daadkrachtig aan te
pakken. Ze zullen deze extra inspanningen ook de volgende weken blijven
volhouden.”
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