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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 BIN-leden,

21 mei 2014

Daders opgepakt na betrapping.
Dinsdag 20 mei om 17u12 werd BIN-sporthal te
Wuustwezel opgestart. In de Rijsvennenstraat kwam een
familielid van de bewoonster ter plaatse en zag twee
onbekende personen in de tuin die het onmiddellijk op een
lopen zette. Er kon een vrij goede beschrijving gegeven
worden van de betrokken daders maar zij konden in die
omgeving niet meer aangetroffen worden.
Diezelfde avond omstreeks 21u30 kwam er een oproep
vanuit de Neerstraat in Wuustwezel. Een bewoner hadden daar twee verdachte personen
opgemerkt, hij belde onze diensten en volgde deze personen. Het bleek al vlug dat het over
dezelfde personen ging die vroeger op de dag al werden
gezocht en waarvoor een BIN-bericht was verspreid.
Kort nadien konden onze diensten beide daders oppakken.
Uiteindelijk gaat het over twee effectieve inbraken waarvan
één inbraak in de Rijsvennenstraat en één op de
Kalmthoutsesteenweg. Daarnaast ook één poging tot inbraak
in de Rijsvennenstraat. Twee daders werden aangehouden
en worden ter beschikking gesteld.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postzak gestolen en drie dagen later teruggevonden.
Op 13 mei werd in de Kammenstraat in Essen een postzak gestolen. Het gaat om een zak met
resterende post die de postdiensten daar plaatsen om tijdens de ronde van de postbode
opgehaald te worden voor verdere bedeling. Het eigenaardige is dat diezelfde postzak daar op
16 mei terug werd gezet. Wij sluiten niet uit dat dit kan te maken hebben met een fenomeen dat
al langere tijd aan de gang is: frauderen met poststukken. (waarover al eerdere BIN-berichten).
Wij vragen handelaars die de voorbije week facturen hebben verzonden hiervoor aandacht te
hebben.

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.

