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Beste BIN-leden,
Tot ergernis van vele bewoners, zijn er de laatste weken een aantal straten uit onze
BIN-Zone geregeld zonder straatverlichting gevallen. Dit heeft echter niets te maken met het
“afschakelingsplan” of ook niet met “bezuinigingen”, maar wel met een kabeldefect.
Infrax zegt dat men hun best doet om de oorzaak te kunnen vinden, maar tot hiertoe zonder
resultaat. Dit is ook de reden, dat men soms de straatverlichting overdag laat branden.
Als BIN, hebben wij steeds onze verantwoordelijkheid genomen en telkens zowel INFRAX,
als de Politie hiervan verwittigd en iedere keer gevraagd, om extra Politie-patrouilles in onze
“donkere” wijk te laten rondrijden. Hetgeen ook telkenmale daadwerkelijk gebeurde.
Ook vanavond hebben wij de Politie en INFRAX “ingelicht” over “géénlicht” in enkele straten.
Dit jaar vallen voor ons “de donkere dagen voor Kerstmis” wel erg vroeg !
Dus met alle risico’s vandien.
Wij vragen hierbij ook aan de bewoners, om extra alert te zijn, en wanneer je iets verdachts
mocht opmerken, gelieve dan dit direct door te geven aan de Politie (03/620.29.29 of 101).
Bij een elektriciteitspanne mag je dit ook steeds melden aan de “STORINGSLIJN” van INFRAX
op het tel.nr.: 078/35.34.33 of hun “wachtdienst” op 03/820.05.00 .
PS: Door Gemeentelijke besparingen, zal er in de toekomst, tijdens bepaalde uren in de
nacht, sowieso minder verlichting zijn in sommige straten (1 straatlamp op de 2, of 3), maar
de elektriciteitsonderbrekingen van de straatverlichting momenteel, heeft daar dus niets
mee te maken, maar komt wel erg ongelegen.
Wees waakzaam!

Diefstal uit woningen neemt toe ! (klinkt sarcastisch, na enkele maanden van rust)

Het voorbije weekend moesten er in onze politiezone nogal wat vaststellingen van diefstal uit
woning gebeuren, hiervoor werden ook enkele BIN’s opgestart.
Gooreind:
Tijdens de nacht van vrijdag naar zaterdag rond middernacht was er een oproep vanuit de
Marialaan in Gooreind. Een bewoner had vroeger in de avond in zijn tuin een verdacht persoon
opgemerkt, rond middernacht zag hij twee verdachte personen in de tuin van de buren. Nadat
hij alarm had geslagen werden de BIN’s VEN, GROT,BOSDUIN en GOOREIND-centrum opgestart.
Verschillende meldingen kwamen toe. In de Grotstraat kon één persoon weerhouden worden.
Het onderzoek wordt verder gezet.
Loenhout:
Op 25 oktober om 2u14 werd BIN Molenbos in Loenhout opgestart. Even voordien merkte de
bewoner van een pand in de Johannes Stadiuslaan in een bijgebouw vier personen die het
onmiddellijk op een lopen zette. De cylinder van het slot van de toegangsdeur was afgebroken.
De daders namen de vlucht richting Hoogstraten. Ondanks flink speurwerk konden de daders
niet meer aangetroffen worden.
Essen:
Zaterdag 25 oktober omstreeks 12u49 bereikte ons een eerste oproep voor een diefstal in
woning. Deze werd gemeld vanuit de Silvesterlaan. Het ging om een inbraak in een leegstaande
woning.
Later op de dag omstreeks 19u55 kwam er vanuit de Vossenboslaan een melding dat daar een
zwarte Audi met Duits kenteken geparkeerd stond met twee inzittenden, beide Noord-Afrikaan
en drager van een zwarte jas. Toen onze ploeg ter plaatse kwam was de wagen met de personen
verdwenen.
Daaropvolgend kwam er om 20u36 een oproep toe van een effectieve inbraak in de
Vossenboslaan. BIN Heikant Noord werd opgestart om mee uit te kijken naar deze wagen met de
mogelijke daders. Verschillende meldingen volgden.
Later op de avond werden er nog twee inbraken vastgesteld in de onmiddellijke omgeving.
Telkens kwamen bewoners thuis na afwezigheid. Het gaat om inbraken in de Epiceadreef en de
Elzendreef. Het staat zo goed als vast dat al deze feiten zich voordeden tussen 19u en 22u15.

Diefstal uit voertuigen neemt toe
Een ander fenomeen waar wij de afgelopen week en dit weekend mee geconfronteerd worden
zijn de diefstallen uit voertuigen. Zowel in Essen als in Kalmthout deden er zich verschillende
feiten voor. Tijdens de nacht van 23 op 24 oktober werd er ook een personenwagen BMW
gestolen in Essendonk te Essen.
Preventie:
Tips om diefstal uit uw auto te voorkomen :
De politie geeft onderstaande tips om diefstal uit je auto te voorkomen:
 Parkeer je wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats die goed
verlicht is en niet afgelegen.
 Sluit je wagen steeds zorgvuldig af, ook al is het maar voor even of staat je wagen op een
privéterrein. Vergeet naast de portieren ook zeker niet om ramen, open dak en
koffer goed te sluiten. Neem altijd de sleutel uit het contact als je uitstapt, ook al is het
maar voor even.
 Laat bij het verlaten van de auto altijd het stuur in het stuurslot vallen.
 Neem altijd alle waardevolle voorwerpen uit je wagen: GPS, GSM, laptop, handtas,
portefeuille, jas, fototoestel, sleutels, … . Kan je ze niet meenemen, onttrek ze dan uit
het zicht en berg ze op in de koffer. Leg ze bij voorkeur al in de koffer wanneer je
vertrekt. Zo kan je niemand in de verleiding brengen.
 Verwijder ook de GPS-houder en veeg de zuignapafdruk uit. Deze afdruk is voor dieven
een goede aanwijzing dat er zich een GPS in het voertuig kan bevinden.
Haal indien mogelijk de radio uit de auto. Verstop deze niet in de auto.






Gebruik altijd een afzonderlijk afsluitbare tankdop om diefstal van brandstof te
voorkomen.
Registreer en merk waardevolle bezittingen in je auto. De kans dat je uw bezittingen
later terugkrijgt, is hierdoor groter. Registreer het merknummer, serienummer en
typenummer van je autoradio of andere waardevolle voorwerpen. Hierdoor kan je bij
aangifte een goede beschrijving geven.
Neem altijd de boorddocumenten mee (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest,
geldig keuringsbewijs en verzekeringsattest)

Winteruur doet zijn intrede !
Dit weekend mochten we de klok een uur terugdraaien. Meteen ook een signaal om vooral in de
vooravond oplettend te zijn. De laatste jaren maken nogal wat daders van inbraken in woning
van die onoplettendheid gebruik in de vooravond. Wij geven je een aantal tips mee die je best
volgt:
Preventie:
 Installeer een timer op sommige lampen in je woning en zorg dat zodoende je verlichting
tijdens je afwezigheid op verschillende tijdstippen brandt.
 Installeer rondom je woning verlichting welke met een bewegingsdedector in werking
wordt gesteld.
 Sluit je woning steeds goed af vooraleer je ze verlaat: ramen, deuren. Zorg er ook steeds
voor dat je voor de toegangsdeuren het nachtslot gebruikt.
 Laat geen sporen na welke kunnen wijzen op je tijdelijke afwezigheid, briefje op de deur
of iets dergelijks.
 Probeer je woning achter te laten en toch een bewoonde indruk na te laten.
 Sluit ook de bijgebouwen van je woning af (garage/ tuinhuis…….)
 Zorg er voor dat rondom je woning geen ladders of andere gereedschappen voor het
grijpen liggen.
 Draag er zorg voor dat daders geen waardevolle voorwerpen merken wanneer ze door
een raam naar binnen kijken.
 Ben je langer afwezig (weekend/ vakantie) meldt dit bij onze diensten zodat wij op
gepaste tijdstippen je woning kunnen bezoeken en toezicht houden.
 Maak voor het te laat is ook gebruik van onze dienst “diefstalpreventieadvies”.
Onze medewerker komt gratis bij jouw aan huis om je allerlei tips aan te reiken die het
een potentiële dader moeilijker moeten maken om in te breken. Je kan een dergelijk
advies aanvragen door te surfen naar onze site www.pzgrens.be , door te mailen naar
preventie@pzgrens.be of door een eenvoudig verzoek te doen telefonisch 03/620.29.29
of op het bureel tijdens de openingsuren.
Soms brengen eenvoudige en niet echt dure tips je op ideeën !!!
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.

