Geachte BIN-leden,

Er gebeuren een tal van inbraken in onze politiezone waarvan bij enig speurwerk toch een deel van wordt
opgehelderd.

Hieronder de lijst van opgehelderde feiten van januari tot mei 2012 :
JANUARI :
•
AN.17.L6.000290/12: Windreef *, WW
•
AN.17.L6.000277/12: Winddreef *, WW
•
AN.17.L6.009022/11: Hazendreef *, WW
FEBRUARI :
•
AN.17.L6.000852/12: Winddreef *, WW
•
AN.17.L6.000980/12: Hazendreef *, WW
•
AN.17.L6.001833/12: Winddreef *, WW
MAART :
•
AN.17.L6.001777/12: Slangenrit, WW
Deze feiten werden gepleegd door:
V P, Antwerpen
K W, Schoten
G A, Antwerpen
Betroffen diefstallen in de weekendzone van verschillende stroomgroepen, werkmateriaal en allerhande huisraad,
meubilair. De gestolen goederen werden teruggegeven aan de benadeelden.

JANUARI:
•
AN.17.L6.000228/12: Veldweg *
FEBRUARI :
•
AN.17.L6.001343/12: Van Bogaertlei *
Deze feiten werden gepleegd door B D, een Nederlander.
Betrof 2 inbraken en een garagediefstal.

MAART:
•
AN.17.L6.001996/12: Galgenheiken *, Kalmthout
•
AN.17.L6.001997/12: Franseweg *, Kalmthout
Feiten gepleegd door 2 Roemeense rondtrekkers die in Duitsland opgepakt werden DC en OV.
Hadden gestolen goederen bij van inbraken in Essen, Kalmthout en Kapellen.

APRIL :
•
AN.17.L6.001714/12: Kerkplaats * WW
•
AN.17.L6.001659/12: Eikendreef *, WW
•
AN.17.L6.002599/12: Eikendreef *, WW
•
AN.17.L6.001076/12: Goossensstraatje *, Kalmthout
Deze feiten werden gepleegd door
MD, WUUSTWEZEL
VB, WUUSTWEZEL.
VG, WUUSTWEZEL
In de atletiekvereniging werd twee keer ingebroken: er werden 2 radio’s gestolen, een karaokesysteem, plastieken
bakken, ballen, snoep en drank.
In de Delhaize werden paletten drank en bakken leeggoed gestolen die in een andere Delhaize terug ingeleverd
werden.
De gestolen goederen werden teruggegeven aan de benadeelden.

APRIL:
•
AN.14.L6.008390/09: Kerkstraat *, Essen
Dit feit werd gepleegd door DC, ESSEN.
Het betrof diefstal van een geluidsinstallatie met boxen. De gestolen goederen werden teruggeven aan de eigenaar.

APRIL:
•
AN.17.L6.002949/12: Brasschaatsteenweg *, Kalmthout (poging)
Feiten gepleegd door 2 zigeuners. NJ, Duitsland en NB, Duitsland .
Ze worden tevens gelinkt aan inbraken in Lille, Houthalen-helchteren en Tervuren.

APRIL:
•
AN.17.L6.002763/12: Wuustwezelseweg *, WW
Feiten gepleegd door ZJ, Sint-Jans-Molenbeek.
Poging inbraak garage C, reed met camionette gestolen te Brussel.
Hij werd daags nadien opgepakt bij heterdaad in Brasschaat.
Werden opgepakt met inbrekersmateriaal op zak en voorgeleid.:
KA,Lithouwen
KM,Lithouwen
VJ,Lithouwen

Deze opgehelderde feiten zijn eveneens te danken aan de waakzame burgers onder jullie. Zonder jullie
scherpe ogen zou dit niet mogelijk zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij meldingen
van de burgers zeer belangrijk zijn. BIN-leden begrijpen dit principe goed en bij het minste, alarmeren zij de
politie. En ja, soms is de informatie niet bruikbaar maar soms ........ is de informatie juist cruciaal.
Waarvoor onze dank.
Gelieve deze informatie te verspreiden onder al uw leden.

Mvg,
Sven Vleugels HINP
Mvg,
BIN bestuur

