17 april 2013.

Opnieuw diefstallen uit auto’s in Heide, nummerplaat genoteerd !
Maandagnamiddag werden we opnieuw geconfronteerd met inbraken in voertuigen die
geparkeerd stonden op de stationsparking in Heide-Kalmthout. Uit drie personenwagens
werd na inbraak de GPS ontvreemd.
De daders werden door een getuige gezien maar zette het op een vlucht. Twee mannen
verplaatste zich met een personenwagen VW Golf van donker blauwe kleur (bijna zwart) met
de Nederlandse nummerplaat 22-NR-HT. Het zou gaan om een donkere en een blanke man.
Ondertussen zet de politie het onderzoek verder.
Het blijft aanbevolen om preventief de nodige maatregelen te nemen die kunnen genomen
worden om dergelijke diefstallen te voorkomen.
-steeds uw wagen goed afsluiten, ook als hij op uw eigendom staat
-geen waardevolle zaken achterlaten in uw wagen.
-indien de mogelijkheid aanwezig is de GPS uit uw wagen halen.

BIN-Dennendael Kalmthout opgestart !
Gisterenavond werd BIN- Dennendael opgestart nadat een getuige om 22u15 een verdacht persoon
had opgemerkt in de Bakkersdreef.

Deze man zat op een bank naar de huizen te kijken. Men vond dit verdacht. De man heeft er
vermoedelijk niet veel langer gezeten gezien onze ploegen hem niet meer konden
aantreffen. Om mee uit te kijken naar deze man werd BIN-Dennendael opgestart. Hij zou
drager zijn geweest van een muts en een soort legervest. Het zou gaan om een tenger
persoon van 35 à 40 jaar oud.
We blijven dergelijke meldingen aanmoedigen.
Merk je iets verdacht op bel onmiddellijk de politie ! Als later blijkt dat er niets aan de hand
was zal je dat echt niet kwalijk worden genomen.

Diefstal uit woning gisterennamiddag !
Gisterennamiddag rond 14u werd er een inbraak vastgesteld in de Oude Baan in Essen. Kort
voordien werden er zigeuners opgemerkt in die buurt en werd een verdachte wagen gezien.
Het ging over een witte Berlingo met Italiaanse nummerplaat die zich uit de voeten maakte !
Boodschap is en blijft alert te zijn, ook tijdens de daguren !

Drie inbraken deze nacht in de omgeving Heide/Bezemheide
Deze nacht omstreeks 3u30 werden de bewoners van een pand in de Prins Boudewijnlaan in
Heide-Kalmthout opgeschrikt nadat er met een steen een ruit was ingeworpen. Buiten werd
ter hoogte van de raam een koevoet gevonden. Later in de nacht werd in dezelfde straat nog
een inbraak vastgesteld. Deze morgen werden onze diensten ter plaatse gevraagd voor het
vaststellen van een derde inbraak daar in de omgeving (Kijkuitstraat).

Oplichting via internet.
Als je iets te koop aanbiedt via internet en je wordt benaderd door een persoon uit het
buitenland, wees dan extra voorzichtig. Oplichters maken gebruik van de volgende
praktijken:
-zij maken met jou een afspraak via een mailbericht waarin zij voorstellen op jou aanbieding
in te gaan. Jij moet zorgen voor het transport. Tegelijkertijd maken ze een cheque over om
de kosten voor de aankoop en het transport te vergoeden. De cheque die je wordt
toegezonden is veel hoger dan de kosten die je vraagt voor jou voorwerpen. Meestal gaat
het over een cheque van een Engelse bankinstelling.
-Nadat je de cheque hebt ontvangen lever je die in bij de bank en wordt het bedrag op uw
rekening geplaatst.
En nu komt het !
-via mail wordt je gevraagde het te veel overgemaakte geld terug te storten naar hun
rekening. Er wordt gevraagd dit geld over te schrijven naar een rekening bij WESTERN
UNION.
-Als je dit doet hoor je niets meer van hen, je blijft met het te verkopen voorwerp zitten en
tegelijkertijd ben je het door jou terug gestorte geld kwijt!
Waarom?
-de bank zal ongeveer een maand later uit het buitenland bericht krijgen dat de cheque
ongedekt was en haalt gewoonweg het geld terug van je rekening...en daar kan je niets
tegen inbrengen.
Alert zijn !
Deze techniek wordt in verschillende varianten toegepast. Alleszins, wees alert wanneer er
te veel geld wordt overgemaakt via een cheque en men je vraagt dit terug te storten , vooral
als er melding wordt gemaakt van de bank Western Union.

Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens,
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
Voor meer nieuws over de Lokale politiezone Grens zie ook:

www.pzgrens.be
info@pzgrens.be

