NIEUWSFLASH
NR 17

02-06-‘14

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,
02 JUNI 2014

Waarschuwing voor malafide dakherstellers !
Deze middag (12u) heeft er zich bij een alert BIN-Lid in de Hemelrijklaan ,
zich een Ierse dakhersteller aangeboden. Gezien er onlangs hierover, een
TV-reportage over de malafide praktijken van zogezegde Ierse klusjesmannen is uitgezonden
(en ook in de kranten is verschenen), heeft ons BIN-Lid dit gelijk doorgegeven aan de Politie,
die direct een patrouille ter plaatse heeft gezonden. Men heeft deze geviseerde Ierse personen
aangetroffen en gecontroleerd, doch er kon hen “rechtstreeks” niets ten laste worden gelegd.
Het gevaar bestaat erin, dat men U een (te duur) contract laat tekenen of dat men een voorschot
vraagt en nadien meer geld vraagt, of niet meer omziet.
De wagen heeft ladders op het dak en rijdt met een Ierse nummerplaat rond: “09-RN-531”,
maar wellicht zal dit wel niet het enigste voertuig van die Ierse “klusjesmannen” zijn.
Deze wagen (09-RN-531) is vanochtend ook al in Loenhout gesignaleerd. Nu zij ook in Essen door
de Politiediensten zijn gecontroleerd, zal de kans momenteel kleiner zijn, dat zij hier voorlopig
nog actief zullen zijn, maar wellicht hun “werkterrein” naar andere Gemeenten zullen verleggen.
(= TIP voor collega-BIN’s).
ONZE OPROEP: WEES TEN ALLEN TIJDE ALERT EN DOE GÉÉN ZULKE ZAKEN AAN DE DEUR !
Je bent beter en veiliger met een echte vakman, indien een herstelling nodig mocht zijn.
Mocht je twijfels hebben of bedenkelijke zaken zien, meld dit dan DIRECT aan de POLITIE:
Algemeen Politienummer: 101 of voor de Politie-Zone-Grens: 03/620.29.29.
PS: vandaag is EANDIS in Essen Gasmeterstanden aan het opnemen.
Vraag gerust naar die personen hun badge, want twee weken geleden zou er zich ook iemand in
naam van Eandis (in de Kammenstraat) aangeboden hebben, terwijl dit volgens de EANDIS-man
niet kon.
Wees ALERT !

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.
B
POL I TIE
N
Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

