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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

Beste BIN-leden,
7 december 2013.

Opgepast voor sommige enquêtes !
Gisteren kregen we twee meldingen vanuit de wijk Heide rond verdachte gedragingen. Het ging
over drie dames van het zigeunertype die een “enquête” voerden. Voor meerdere bewoners
kwam de manier van aanpak verdacht over. Na een tweede oproep konden onze diensten de
dames aantreffen op het perron in Heide. Na onderzoek kon er niet echt iets ten laste worden
gelegd, maar de identiteiten van de dames waren nu gekend (Dit kan belangrijk zijn, ingeval er
later toch iets gelinkt zou kunnen worden aan hun beschrijving.)
Toch blijft het belangrijk om alert te zijn wanneer men gevraagd wordt een enquête mee te
doen, zeker wanneer meerdere dames rondom jouw komen te staan. Terwijl één van de dames
probeert je te overhalen mee te doen aan de enquête hebben de anderen oog voor waardevolle
zaken, je bent ze dan soms vlugger kwijt dan je kan vermoeden.

Meerdere inbraken in Loenhout
Onze diensten hebben verschillende dagen na elkaar vaststellingen gedaan naar aanleiding van
inbraken in de wijk Loenhout. Mogelijk heeft een dadergroep haar zinnen gezet op deze
omgeving. Wij vragen de bewoners, zeker van deze wijk, bijzonder alert te zijn wanneer de
woning wordt verlaten. Wij geven alvast een paar tips mee die het inbrekers moeilijker maakt !

Preventie !!
Nu de avond vroeger begint te vallen kan je best aandacht hebben voor onderstaande tips,

zo kunnen we samen inbraken voorkomen:
Zorg ervoor dat je de buitendeuren tijdig sluit, zeker wanneer ze toegang geven tot plaatsen
waar je niet direct zicht of controle op hebt.
Als ze aanwezig zijn, sluit dan je toegangspoorten.
Laat ‘s avonds buitenverlichting branden
Maak ook de deur van je tuinhuis of garagepoort slotvast
Sluit je ramen, denk er ook eens aan om sloten te plaatsen op raamkrukken (gaatjesboorder
!)
Als je afwezig bent denk dan aan een automatische tijdsschakelaar zodat de verlichting
eventuele daders op een verkeerd been zet.
Als er alarm aanwezig is gebruik het dan ook, ook al verlaat je jouw woning maar even !
Zorg er voor dat er rondom je woning of in je tuin geen voorwerpen aan te treffen zijn die
een inbraak vergemakkelijken (ladder, gereedschap…….)
Verwittig zonder aarzelen (dus onmiddellijk) de politie wanneer je iets verdachts merkt,
ook ’s nachts !! 03/620.29.29 of 101
Meer tips, gepaard gaande met een huisbezoek, kan de Politie je op maat geven.
Hun preventiemedewerker zal graag een afspraak maken na een eenvoudig verzoek.
Dit kan via info@pzgrens.be of door contact te nemen met het nummer 03/620.29.29.

Dit “diefstalpreventieadvies” is gratis.
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

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

