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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

Beste BIN-leden,
Woensdagavond heeft onze BIN een DRINGENDE NIEUWSFLASH verspreid aangaande een
verdachte persoon die in geparkeerde auto’s gluurde, of plots om “werk” vroeg wanneer hij zich
wat betrapt voelde.
Via een tip van een BIN-lid, heeft een Politie-patrouille van PZG deze man kunnen terugvinden en
is hij door de Politiediensten ondervraagd.
Na verhoor heeft men deze man moeten laten gaan, gezien er (nog) geen strafbare feiten waren
gepleegd. Hij was ook (nog) niet bekend bij de Politiediensten en beweerde bij een vriend in de
Stationsstraat op bezoek te zijn, en even een wandelingetje was gaan maken.
Zo’n verhaal rammelt al langs alle kanten, maar bon, hij had nog niks (gekend) op zijn kerfstok en
er waren dus ook nog geen feiten gepleegd.
In alle geparkeerde auto’s kijken is wel degelijk een “verdachte handeling”, maar geen strafbaar
feit natuurlijk. Mogelijks was dit een “verkenner” (of “dader-op-verkenning” voor nachtelijke autoinbraken en is er bij deze een aantal auto-inbraken vermeden.
Ons devies is: beter voorkomen dan genezen!
We kunnen in deze tijd maar beter goed op onze hoede zijn. Mocht de persoon in kwestie, dus
slechte bedoelingen hebben gehad, wel dan kon hij ze na gisterenavond (voor Essen) wel in z’n
rugzakje opbergen! 
Alhoewel, toen de Politie hem oppakte, had hij geen rugzakje meer. (?) Volgens een bewoonster in
de Stationsstraat, zou hij achter een opritpoort zijn witte sportschoenen, nog verwisseld hebben
voor geklede schoenen. (Om mogelijke sporen uit te
wissen?)
Moraal van deze BIN-Flash:
Mocht je iets verdachts (of verdachte handelingen) zien in je omgeving, aarzel dan niet om dit
direct door te geven aan de Politie. Zij zullen die informatie gebruiken en inschatten om al dan niet
een patrouille er op af te zenden, of om die gegevens te gebruiken als puzzelstukje
in een groter geheel.

Een BIN-werking is wel degelijk zinvol en kan slachtofferleed helpen vermijden.
Onze BIN dankt ook de BIN-leden die reageerden op onze “dringende Nieuwsflash”.

Met vriendelijke groeten,
A3 Jongeneelen, coördinator BIN Kammenstraat & Omgeving.
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