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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

Beste buurtbewoner
Gaatjesboorders blijven actief:
De aflopen weken werden enkele inbraken in woningen vastgesteld waarbij de manier van inbraken
opnieuw wijst naar de “gaatjesboorder”. Vorige week gebeurden er in Kalmthout,
Brasschaatsesteenweg, twee inbraken met deze werkwijze .
Preventie:
Er zijn een aantal technieken die kunnen verhinderen dat daders op deze manier vrij gemakkelijk in uw
woning kunnen inbreken. De werkwijze van een “gaatjesboorder”is het boren van een gaatje ter hoogte
van de kruk. Met een puntig voorwerp wordt vervolgens de kruk weggedrukt waardoor de raam wordt
geopend. Vooral wanneer het gaat om een “hefkruk” is dit een vrij gemakkelijke manier om in te
breken. Met een niet al te grote investering kan men voorkomen dat een inbreker op die manier je
woning binnenkomt.
Vraag een gratis “diefstalpreventieadvies”:
Binnen de lokale politie hebben wij een aantal medewerkers die zijn opgeleid om rond deze materie
een deskundig advies te geven. Nadat je ons de vraag stelt zal onze dienst preventie contact opnemen
en een afspraak maken wanneer het jou past. Onze preventiemedewerker komt vervolgens ter plaatse
en bekijkt samen met jou op welke manier je de woning nog beter kan beveiligen. Dit advies is
volledig vrijblijvend en wordt je gratis gegeven. Bij een dergelijk bezoek, wat ongeveer een uurtje
duurt, worden alle aspecten van beveiliging bekeken. Wil je een dergelijke bezoek ontvangen stuur dan
een mail naar info@pzgrens.be of surf naar onze website www.pzgrens.be waar je een document vind
om een aanvraag te doen. Je mag ook telefonisch te kennen geven dat je een dergelijk bezoek wenst.
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,
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