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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

De Politiezone Grens (PZG).
Beste BIN-bewoner,,
Onlangs werd er door de politiezone Grens een routinecontrole uitgevoerd op de
Kampweg te Wuustwezel. Een voertuig met Litouwse nummerplaat en drie
inzittenden (36, 34 en 22 jaar oud) werden hierbij gecontroleerd. De 34-jarige
Litouwer diende opgespoord te worden voor criminele feiten te Brugge. Alle drie de
inzittenden werden aangehouden, het voertuig werd in beslag genomen en het
onderzoek wordt bij het parket in Brugge verder gezet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het gemeentebestuur van Essen heeft van een zelfstandige zaak een melding
ontvangen van opdringerige verkopers van advertenties in een mediakrant.
In dit bericht staat het volgende:
'Geachte bureau, dit om u te melden dat wij lastig gevallen worden om een
advertentie te plaatsen in een mediakrant met uw medewerking. Maar dit zijn ongure
mensen en niet betrouwbaar. Gelieve hier rekening mee te houden.'
Het gemeentebestuur werkt momenteel niet met adverteerders en heeft hier ook
geen medewerking toe verleend. Er zijn al meerdere meldingen geweest over
dergelijke malafide praktijken.
Krijg je zulke aanvragen: ga er zeker niet op in, maar vraag naar de identiteit en
verwittig de politie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------In april 2012 werden er verschillende winkeldiefstallen gepleegd in een
parfumeriezaak en een supermarkt te Essen. Er werd onderzoek ingesteld en dit
leidde naar 7 verdachten. Alle verdachten, hoofdzakelijk Polen, werden nu bij
verstek veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 1 jaar, een geldboete en
onmiddellijke aanhouding bij aantreffen.

22 maart 2013.
De laatste dagen is er een onbekend persoon op stap om steunkaarten te verkopen
t.v.v. de “VZW Dageraad”. Deze persoon verkoopt steunkaarten aan 10 €.
De “VZW Dageraad” stelde ons in kennis van deze werkwijze. Zij zijn momenteel niet
actief in onze regio met het verkopen van dergelijke kaarten. Het gaat dus over een
onbekende die zich op deze manier wil verrijken. Betrokkene zou in het bezit zijn van
een dankbrief met briefhoofding van de “VZW Dageraad” en toont dit document om
aan te tonen dat hij voor deze VZW zou werken.
Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens,
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------De laatste dagen gebeuren er in onze politiezone diefstallen van de GPS uit
voertuigen. Het fenomeen steekt duidelijk de kop op. Voorlopig zijn er alleen feiten in
Kalmthout, vooral in de nabijheid van de spoorlijn. De diefstallen die we moesten
vaststellen gebeurden uit wagens die behoren tot de volkswagengroep (VW, Audi,
Skoda, Seat).
Een aantal tips:
-plaats uw auto in de garage als je over een garage beschikt
-plaats uw auto op uw eigendom uit het zicht als u die mogelijkheid hebt.
-verwijder de GPS uit uw wagen wanneer dit mogelijkheid is.
-laat geen andere waardevolle zaken achter in uw wagen.
-sluit uw wagen steeds goed af, ook als hij op uw eigendom staat.
De vastgestelde feiten deden zich voor tussen 17 maart 2013 en heden, vooral
tijdens daguren. De mogelijkheid bestaat dat de dader (s) toekomt met de trein en
met de trein terug vertrekt. Vanaf vandaag zal de lokale politie zone grens actie
voeren om dit fenomeen mee aan te pakken. Merkt u iets verdacht op aarzel dan niet
en contacteer ons.
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