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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

Beste BIN-bewoner,
BERICHT van de POLITIE:

Opnieuw diefstal van GPS uit voertuig in Heide !
Maandag 22 april omstreeks 13u45 stelden we opnieuw een diefstal van GPS uit een voertuig
vast op de parking van de Kalmthoutse Heide aan de Vroente. Ook nu ging het over een inbraak
in een voertuig van de VW groep (VW, Audi, Skoda) . Onmiddellijk werden de BINS Withoefse
Heide en Kijkuit opgestart om mee uit te zien naar de daders die zich verplaatsen met een
donker blauwe (zwart) personenwagen VW Golf met Nederlandse nummerplaat 22-NR-HT of
met de Nederlandse nummerplaat 20-LV-GR.
De lokale politie zone grens heeft de aanwezigheid in de omgeving van het station flink verhoogd
om de pakkans te vergroten.
Zie je iets verdachts verwittig onmiddellijk onze diensten !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40ste BIN in de politiezone Grens start op 2 mei !
Op dinsdag 2 mei heeft de ondertekening plaats van het BIN-protocol voor BIN-Heikant-Zuid in
Essen. Dit wordt de 40ste BIN die start in de politiezone Grens.
De wijk Essen-Heikant werd eind vorig jaar en begin dit jaar bijzonder zwaar getroffen door een
inbrakenplaag. Bij de buurtbewoners groeide al vlug het initiatief om te starten met een
buurtinformatienetwerk. De wijk Essen Heikant is tamelijk groot, vandaar dat er gekozen werd
om deze in twee delen op te splitsen. In de andere helft van de wijk zijn er ook plannen, daar zijn
enkele enthousiaste burgers gestart met het initiatief om BIN Heikant- Noord op te richten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bins opgestart voor verdacht persoon !
Donderdagavond rond 23u werden in Essen twee BINS opgestart: BIN Oude Pastorij en de BIN
Kammenstraat. Een getuige had in de Oude Baan een witte Mercedes camionette opgemerkt
met aan boord twee jonge kerels. Beide stapten uit met een zaklamp en belde aan bij een
woning waar niet werd open gedaan. Later liepen ze met een zaklamp rond een andere woning.
Nadien bleven ze nog rondrijden in de straat. Onze ploegen kwamen ter plaatse maar konden de
mogelijke verdachten niet meer aantreffen.
Het vandaag door ons gevoerde onderzoek bracht naar voor dat het gelukkig niet om een
verdachte toestand ging. Nadat men zich eerst had vergist van huisnummer heeft men later aan
het juiste huis aangebeld voor een monsterophaling in het kader van een milieudeskun-dig
onderzoek.
Toch dank aan deze getuige, dergelijke handelingen lijken sterk op een verdachte toestand !
Later die nacht omstreeks 0u15 kregen we een melding vanuit de Burgemeester Kenisstraat.
Getuige had eerder op de avond een rode personenwagen met Nederlandse nummerplaat,
vermoedelijk merk Toyota, opgemerkt. Hij had gezien dat een man een pruik met lange haren
opzette en een donkere jas met kap aandeed. Volgens de getuige liep deze persoon daar een
paar minuten zo rond en stapte dan weer in de wagen om door te rijden.
Tip:
Wacht niet te lang om de politie te verwittigen. Merk je iets verdachts op aarzel niet, bel
onmiddellijk onze diensten zodat wij ons ter plaatse kunnen vergewissen van wat er zich
voordoet !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergeet niet op toets “2” te duwen bij elke BIN-oproep!
Na iedere BIN-oproep die je krijgt kan je BIN-coördinator nagaan of het systeem jou toestel heeft
kunnen bereiken.
Hoe werkt het ?
Vanaf het ogenblik dat er wordt besloten een dringende BIN-oproep te doen worden de leden
van de betrokken BIN gebeld. De melder van de boodschap zal jou vragen het volledige bericht
te beluisteren en vervolgens op de toets met het nummer “2” te duwen om zo te bevestigen
dat je het bericht hebt ontvangen. Alleen zo zal het systeem registreren dat je het bericht hebt
gehoord. Als je het bericht beluistert maar het niet bevestigt dan wordt je even later een tweede
maal gebeld met opnieuw de vraag om het bericht na het beluisteren te bevestigen. Als je dat
weer vergeet te doen dan gaat het systeem er van uit dat je niet bereikbaar was. Hetzelfde
gebeurt er wanneer je de voicemail ingeschakeld hebt. Je zal het bericht nadien nog wel via
voicemail kunnen beluisteren maar het systeem laat niet toe dat je kan bevestigen dat je het
bericht hebt gehoord.
Na elke oproep kan de BIN-coördinator nagaan hoeveel leden er door het systeem werden
bereikt.
Deze statistiek geeft dan ook niet altijd het juiste beeld.
Het spreekt voor zich dat iedereen niet altijd bereikbaar is of moet zijn, dat is normaal. Het
spijtige is echter dat bij het aantal niet bereikbare leden ook diegene zijn opgenomen die
vergeten zijn het nummer “2” te drukken alsook de leden die hun voicemail ingeschakeld
hadden op het ogenblik van de oproep.
Dit geeft de coördinator een beeld waaruit hij/zij kan concluderen dat er te weinig leden van
zijn/haar BIN bereikt werden.

Om deze reden, en op verzoek van enkele BIN-coördinatoren, brengen wij deze technische kant
van het verwittigingssysteem ter kennis.
De Boodschap:
Ben je thuis (vaste lijn) of hoor je uw GSM luister het bericht VOLLEDIG uit en druk daarna op
de toets met het nummer 2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diefstallen van GPS uit voertuigen in Heide !
Donderdag rond 19u45 waren er opnieuw diefstallen van GPS uit voertuigen op de parking aan
het station in Heide. Daders sloegen het raampje van de wagen stuk en stalen de GPS.
Vervolgens zette ze het op een vluchten. Opnieuw werd een donkerblauwe VW Golf met
Nederlandse nummerplaat opgemerkt. Hun vermoedelijke vluchtweg was via de Putsesteen-weg
richting Kalmthout kruispunt en zo naar Wildert en Essen-Hoek om daar de grens over te steken.
Deze maal werden een man van Marokkaanse origine en een blanke kale persoon als daders
opgemerkt.
De lokale politie zone grens heeft de aanwezigheid in de omgeving van het station flink verhoogd
om de pakkans te vergroten.
Zie je iets verdachts verwittig onmiddellijk onze diensten !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diefstal ’s morgens vroeg !!
Wij maken er onze burgers nogmaals op attent dat diefstallen kunnen gebeuren op alle
tijdstippen van de dag en de nacht. Gisteren stelden wij een diefstal vast in de Drielei in
Kalmthout. De diefstal werd die voormiddag gepleegd tussen 9u30 en 11u15. Met een
schroevendraaier werd de deur van de woning geforceerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens,
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
Voor meer nieuws over de Lokale politiezone Grens zie ook:
www.pzgrens.be
info@pzgrens.be

Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

