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Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Hemelrijkweg-Hondsberg- Hraditskostraat-KammenstraatKloosterstraat-Lazaret- Schepen Veraartstraat-Schuurblok-Statievelden- Witzenbergstraat )

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.be )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433 (info: 0475/74.50.37)
Beste Buurtbewoner,
BERICHT van de GEMEENTELIJKE DIENSTEN : Opgeveegd staat netjes.
In het BELANG van de VERKEERSVEILIGHEID en NETHEID voor je eigen deur.

In de week van maandag 17 maart tot en met Donderdag 27 maart, krijgen alle
straten met goten en de aanliggende parkeerstroken in onze gemeente weer een
veegbeurt. http://www.essen.be/nieuwsdetail/31/veegwerken-van-17-tot-27-maart
Er geldt op de “VEEGDAG” een parkeerverbod. Mocht er bij je buren (die misschien geen
BIN-Lid zijn, of geen email-adres hebben, toch nog een auto staan, gelieve deze mensen
ook even te verwittigen, om een mogelijke parkeerboete te vermijden.

Om te noteren op je kalender:
DINSDAG 18 MAART komen volgende straten aan de beurt:
Hemelrijklaan, Hemelrijkweg, Hondsberg, Hraditskostraat, Kammenstraat, Lazaret,
Schepen Veraartstraat, Schuurblok, Statievelden, Witzenbergstraat.
WOENSDAG 19 MAART : Grensstraat, Handelsstraat, Kloosterstraat.
De veegwagen rijdt in lussen en reinigt ’s morgens de ene kant van de straat,
om dan na een hele toer, in de namiddag via de andere straatzijde terug te keren.
We vragen je medewerking om de auto niet langs de straatkant of parkeerstroken te plaatsen. Dit maakt de veegwerken praktischer en VEILIGER !
Vorige keren mochten we massaal op je medewerking rekenen en dit was ook de
chauffeur van de veegwagen niet ontgaan. De lege straten in onze BIN waren in
schril contrast met vele straten buiten onze wijk. Hij bedankte onze BIN-leden voor
het goed opvolgen van het parkeerverbod, zodat hij zijn taak beter (en aangenamer)
kon uitvoeren.
Opmerking: telkens hij een geparkeerde wagen moet ontwijken,
is dit minder veilig, maar moet hij ook telkens de stand van de borstels aanpassen.
Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de milieudienst via
milieu@essen.be of bellen naar 03/670.01.47.

De Gemeente Essen en BIN danken u voor uw medewerking.

BERICHT: VERMISTE BEJAARDE MAN:
ROOSENDAAL-NISPEN: 16-03-14 19:34
De Nederlandse Buurtpreventie-Collega’s (Nispen-Roosendaal) vragen om volgend bericht te
verspreiden in Essen:
In Wouw (Nederland) is sedert zondag 16 maart 2014, vanaf 12.30 u een bejaarde man
vermist: Hij is 85 jaar, 1.75 meter lang, verstandelijk beperkt en kalend. Aan de linkerzijde
van zijn hoofd, heeft hij een bruine vlek. Hij is vertrokken op een bruine fiets en heeft een
kort donkerbruin leren jasje aan.
De verdwijning wordt als onrustwekkend gezien.
tinyurl.com/p6d8bq3
Mocht je deze man zien of gezien hebben, gelieve dit even te melden op Tel.nr.: 112.
Waarvoor dank.

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.

