22 augustus 2013.

Het opstarten van BIN’s de laatste weken !
Er zijn de laatste weken wel enkele BIN-oproepen geweest waarbij de medewerking van de
BIN-leden werd gevraagd om mee uit te kijken naar bepaalde personen of voertuigen, of
waarbij de leden werden gevraagd attent te zijn. We zetten ze even op een rijtje:
-op 30 juli werd BIN-Unizo Essen opgestart om te melden dat er personen van het
zigeunertype op stap waren en zich verdacht maakten in handelszaken in Essen.
-op 3 augustus in de late avond werden de leden van BIN Heikant-zuid gevraagd mee uit te
kijken naar een verdacht voertuig Ford Fiesta. Dit nadat een bewoner had vastgesteld dat er
aan zijn poort was “geprutst” en hij een dergelijk voertuig had zien wegrijden. Het voertuig
kon niet meer worden aangetroffen.
-op 4 augustus vroeg men de medewerking van de leden van BIN Statie Essen om mee uit te
kijken naar twee verdachte personen van Noord-Afrikaanse origine die verdachte
handelingen deden in de buurt van het station. Nadat een tip van een BIN-lid kon de politie
de verdachte aantreffen en het onderzoek verder zetten.
-op 7 augustus om 1u30 werd BIN-Withoefse Heide opgestart naar aanleiding van een feit
waarbij een verdacht persoon het op een lopen zette. De bewoner van een woning in de
Bevrijdingslei in Heide had de verdachte aangetroffen in het portaal van zijn woning. De
persoon kon niet meer worden aangetroffen.
-op 8 augustus werd BIN-Kijkuit opgestart naar aanleiding van een diefstal in de Bloemenlei
waarbij een dader de vlucht nam. Tijdens zijn vlucht heeft hij de buit wel achter moeten
laten. De dader zelf kon niet meer worden aangetroffen.
-op 15 augustus in de namiddag werden de BIN’s Bloemendaal, Kijkuit en Bezemheide in
Kalmthout opgestart naar aanleiding van een inbraak in de Foxemaatstraat. Het was een
koppel welke de inbraak pleegde en werden betrapt. Het ging om een manspersoon van
Marokkaans type vergezeld van een vrouw met blonde haren. Ondanks het vlugge optreden
konden zij niet meer worden gevat.
-op 18 augustus om 21u20 werden de leden van de Kalmthoutse BIN’s Bloemendaal,
Leopold, Withoefse Heide, Vredeburg en Dennendael gevraagd mee uit te kijken naar een
verdachte witte (licht grijze) camionette met Nederlandse nummerplaat. De gebruikers van
deze camionette, twee personen van Noord-Afrikaans origine, waren kort voordien bij
bewoners in de Boswachtersdreef verdacht overgekomen nadat ze een smoes bedachten
voor hun aanwezigheid. De BIN-oproep bracht heel wat meldingen mee welke handig
kunnen zijn bij het verder politieonderzoek.
-op 21 augustus rond de middag werden de BIN’s Heikant-zuid, Statie, Kammenstraat en
omgeving en Oude pastorij opgestart om mee uit te kijken naar een verdacht persoon. De
identiteit van de persoon is gekend maar tot op heden kon hij niet aangetroffen worden.

Recent : inbraak en poging inbraak te Nieuwmoer
Afgelopen nacht (21 augustus) was er een inbraak in de Mertensdreef te Nieuwmoer. Om
toegang te verschaffen werd in een raam een gaatje geboord. Kortbij in de buurt, in de
Maalderijstraat, was er de dag voordien ook al een poging inbraak.

Weldra twee nieuwe BIN bij in onze politiezone !
Momenteel zijn er twee nieuwe BIN’s in een oprichtingsfase.
In Gooreind komt BIN-Bosduin stilaan maar zeker op gang. De administratie is lopende, wij
hopen dat deze BIN half september operationeel kan zijn.
In de Kalmthoutse wijk Nieuwmoer zijn er plannen om BIN-Moleneind op te richten
(omgeving Zilverenhoeksteenweg). Weldra zullen de bewoners uitgenodigd worden voor een
eerste overlegvergadering.

Vakantietoezicht:
Vertrek je één dezer dagen nog met vakantie vergeet dan niet om bij onze diensten
“afwezigheidstoezicht” aan te vragen !
Je kan dit in orde brengen bij een bezoek aan één van onze burelen of door je aanvraag te
doen via de elektronische weg www.pzgrens.be
Op onze website vindt je ook een aantal tips die interessant kunnen zijn voor de periode dat je
afwezig bent.

De lokale politie zone Grens wenst u een aangename en veilige
vakantieperiode !

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

