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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

Beste BIN-bewoner,

1 oktober 2013.

“Factuurfraude” duikt ook in onze politiezone op !
Met de BIN-flash van 20 juni 2013 waarschuwden wij reeds eerder voor “factuurfraude”.
Ondertussen zijn er zowel in onze politiezone als in de politiezone Noord klachten rond deze
wijze van oplichting.
We geven nog eens even weer hoe men te werk gaat:
-de dader(s) onderschept een factuur die een leverancier aan jouw richt naar aanleiding van een
bestelling of een opdracht. Zo komt deze factuur in eerste instantie niet bij jouw terecht.
-vervolgens maakt de dader de factuur zo getrouw mogelijk na maar verandert wel het
bankrekeningnummer waar je het bedrag van de factuur naar moet overschrijven. Hij/zij
verstuurt vervolgens de vervalste factuur naar jouw.
-jij was wachtende op een factuur en schrijft niets vermoedend het bedrag over naar de
rekeningnummer die er op is vermeld.
-vervolgens krijg je aan aanmaning van je leverancier gezien de som die moest betaald worden
niet bij de leverancier is terecht gekomen. Het rekeningnummer waarop je gestort hebt is
immers niet van de firma die het geld moest ontvangen.
-uw geld is op die manier in verkeerde handen terecht gekomen en de leverancier gaat je blijven
lastig vallen voor een niet betaalde factuur.
Preventie:
-als je een factuur ontvangt probeer dan na te gaan of de rekeningnummer, waar gevraagd
wordt op te storten, klopt. Dit kan je doen door vroegere facturen van dezelfde leverancier te
vergelijken; door naar de website van de leverancier te gaan (in vele gevallen is het
rekeningnummer wel ergens vermeld); door navraag te doen bij de leverancier zelf.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbraken in onze politiezone !
Tijdens het voorbije weekend werden er in Wuustwezel twee inbraken gepleegd. Op 28
september rond 17u30 stelden onze diensten een inbraak vast in de Vloeiweg. Daders
verschaften zich toegang tot de woning door de achterdeur open te breken.
Op 29 september rond 5u ’s morgens stelde een bewoner van een huis in Achter ‘d Hoven
(Wuustwezel) vast dat er was ingebroken. Daders verschaften zich toegang tot de woning via
een raam aan de achterzijde van de woning.
Maandag 30 september in de vroege morgen werd een inbraak vastgesteld in een horecazaak
aan de Putsesteenweg te Kalmthout. Deze diefstal gebeurde van zondag op maandag na het
sluitingsuur. De dader verschafte zich toegang via een kip-raam.
Op 30 september gebeurde er een inbraak in de Jos Tilborghsstraat te Nieuwmoer. Deze werd
door onze diensten rond 24u vastgesteld. Door op het dak te klimmen kon de dader via een
openstaand kip-raam de woning binnendringen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drie Bin’s opgestart, op zoek naar een zigeunerin !
Op 28 september rond 10u werden drie BIN’s (Hey-end / St Jan / De Greef) opgestart om mee uit
te kijken naar een dame van het zigeunertype. Even voordien was deze dame betrapt toen ze
een handelszaak binnenkwam door onder een rolluik te kruipen. Ze werd betrapt door de
poetsvrouw en nam de vlucht. Even later kon de dame aangetroffen worden, zij werd voor het
verder onderzoek meegenomen naar het bureel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIN-coördinatoren samen aan tafel
Vrijdag 27 september waren de BIN-coördinatoren van de politiezone Grens verzameld in de
raadszaal van het gemeentehuis in Kalmthout. Een vertegenwoordiger van eNOXUS, de firma die
instaat voor de technische kant van jullie BIN-oproepen, was uitgenodigd. De BIN-coördinatoren
maakten kennis met de mogelijkheden die dit communicatiesysteem biedt. Zij kregen ook
antwoorden op hun vragen. Zo kunnen zij in de toekomst hun BIN-leden nog beter dienen. Deze
bijeenkomst was ook een ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit
te wisselen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens,
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
Wil je ons mailen: info@pzgrens.be
Meer nieuws over de Lokale politiezone Grens vindt je ook op onze website: www.pzgrens.be

Nijlen: DADERS INGEREKEND door ALERTE BEWONERS: (bron: HN 02-10-2013)
De politie heeft gistermiddag twee mannen van 17 en 35 jaar oud opgepakt die op de vlucht waren
geslagen na een inbraak in Nijlen. Er volgde een grootscheepse zoekactie waarbij ook een
politiehelikopter werd ingezet. En met succes want na een actie van bijna vier uur konden de twee
worden opgepakt.
In een woning in de Heibloemstraat in Nijlen werd gistermiddag ingebroken. De daders forceerden een
keukenraam en doorzochten het huis. Of er ook iets werd gestolen, is nog niet helemaal duidelijk.
Toen de daders met hun wagen - met Franse nummerplaten - in de buurt rondreden en opgemerkt
werden door een buurtbewoner, werd de politie ingelicht. ‘Een van onze ploegen ging poolshoogte
nemen en merkte de twee mannen op. Het duo sprong achter een haag weg bij het zien van de politie’,
zegt Jan Van Asch van politiezone Berlaar-Nijlen.
Onmiddellijk startte er een zoekactie naar de twee mannen. De twee vluchtten in een maïsveld in de
buurt en verscholen zich in de groene omgeving. ‘Verscheidene politieploegen namen deel aan de
zoekactie. Ook speurhonden en zelfs een helikopter van de federale politie werden ingezet’, gaat Van
Asch verder. ‘Vanuit de lucht kun je met een warmtebeeldcamera makkelijker mensen localiseren die
zich schuilhouden in de bosrijke omgeving. Het is een enorme steun voor de speurders die op de grond
zoeken.’
Hoe er ook gezocht werd, de verdachte kerels leken met de noorderzon verdwenen. Omstreeks drie uur
- een drietal uur na de start van de zoekactie - werd alles dan ook afgeblazen. Tot een buurtbewoner
enkele minuten later weer twee mannen uit een maïsveld zag kruipen. De twee wuifden zelfs naar de
man en liepen via de velden in de richting van de Broechemsesteenweg.
Ingerekend
De zoekactie werd onmiddellijk hervat en met succes deze keer. Vlakbij de Peugeot-garage kon een
eerste verdachte worden overmeesterd. De tweede verdachte vluchtte nog verder, maar werd een
kwartiertje later ingerekend in de buurt van een boerderij, iets verderop.
De auto van de inbrekers werd door de politie weggetakeld. Er wordt nu verder onderzocht of de twee
voor nog meer inbraken in aanmerking komen. Mogelijk gaat het om een rondtrekkende dadergroep.
Ze zijn ter beschikking gesteld van het Mechelse parket.
Bij de politie is men enorm tevreden dat burgers zo alert hebben gereageerd. ‘Het is dankzij de
melding van omwonenden die iets verdachts zien, dat we konden ingrijpen. De burgers hebben
de politie op het juiste spoor gezet en met resultaat. Zowel de melding van de verdachte auto als
van de twee mannen in het maïsveld hebben ervoor gezorgd dat de inbrekers zijn opgepakt’,
besluit de korpschef.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTWERPEN - De elektronische alarmsirenes, opgesteld in risicozones rond nucleaire en
Seveso-bedrijven, zullen donderdag 3 oktober weer loeien. Tussen 11.45 en 13.15 uur worden
ze getest op hun bruikbaarheid. Normaal zijn de testen niet hoorbaar voor de bevolking,
behalve elke eerste donderdag van de eerste maand van elk trimester. Tijdens de test zal de
sirene een NBC alarmsignaal (nucleair, biologisch, chemisch) geven. Dit is een gemoduleerde
huiltoon, die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal melden de luidsprekers
de boodschap ‘proefsignaal’.
Bewoners hoeven dus niet ongerust te zijn als ze donderdag deze alarmsignalen horen.
Wie vragen heeft over de testen, kan terecht op het gratis nummer 0800-94.113.
Eventuele vragen of reacties naar aanleiding van de sireneproeven kunnen ook bezorgd
worden aan alerte@ibz.fgov.be. Doven en slechthorenden kunnen zich inschrijven om een
sms te ontvangen via www.telecontact.be . Bijkomende informatie over het alarmeringsnet
van Binnenlandse Zaken kan u vinden op de site http://crisiscentrum.be .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

