NIEUWSFLASH

01-07-‘13

(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-GrensstraatHandelsstraat-Hemelrijklaan-Schepen Veraartstraat-Statievelden)

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.be )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433

NR 38

Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

Beste BIN-bewoner,

Bin Heikant-Zuid de eerste maal opgestart:
Zaterdag 22 juni rond middernacht werd BIN Heikant-zuid voor de eerste maal opgestart. Een attente
bewoner zag bij de buren iemand met een zaklamp in de tuin. Na zijn oproep werd BIN Heikant-zuid
opgestart. Uiteindelijk was er niets aan de hand, het was de buur zelf die met een zaklamp in de tuin was.
We wijzen op de goede reactie van de melder om de politie hierover te alarmeren. Beter een interventie te
veel dan één te weinig, op deze manier kunnen we samen proberen inbraken te voorkomen !

Inbraak in personenwagen :
Zaterdagnamiddag werd er opnieuw een diefstal uit voertuig vastgesteld in Kalmthout op de
Kapellensteenweg. De ruit van een personenwagen werd ingeslagen zodat de dader een handtas kon stelen.
Preventie:
-sluit je wagen steeds zorgvuldig af, ook al is het maar voor even of staat je wagen op privéterrein. Vergeet
naast de portieren ook zeker niet om ramen, open dak en koffer goed af te sluiten.
-neem altijd waardevolle voorwerpen uit de wagen: GPS, GSM, laptop, handtas, portefeuille, jas,
fototoestel, sleutels, ……….. Kan je ze niet meenemen, onttrek ze dan uit het zicht en berg ze op in de
koffer.

Inbraak in Loenhout:
Tijdens het voorbije weekend vonden diefstallen plaats in Loenhout, Maxburgdreef. Zij gebeurden tijdens
de nacht van vrijdag op zaterdag. Zaterdagmorgen werd er bij onze diensten melding gemaakt van het
doorknippen van de afsluitdraad van een achtergelegen weide. Dit wijst op een vooraf gemaakte
vluchtweg.

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.

