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Opnieuw inbraken in Essen en Kalmthout ! 
Gisterennamiddag gebeurde er een diefstal uit een woning in de Velodreef te Essen. De 
bewoner had zijn woning slechts één uurtje verlaten. Toen  hij rond 17u thuis kwam merkte 
hij de inbraak. Deze morgen om 7u werd een inbraak vastgesteld in de Dreef te Essen. De 
braak is deze nacht gebeurd.   Deze nacht ook twee inbraken in Kalmthout. In een woning 
gelegen aan de Heikantstraat werd ingebroken. De tweede inbraak gebeurde in de daaraan 
grenzende straat, Den Akkerweg. Bij beide inbraken is de “gaatjesboorder” aan het werk 
geweest.  

Ben je voor een periode afwezig vraag bij de politie “afwezigheidstoezicht” 
aan. Je kan dit op de verschillende burelen tijdens de openingsuren of via 
onze website www.pzgrens.be 
 

Inbraken met als doel bedrijfsmaterialen/gereedschappen stijgen. 
We stellen vast dat er de laatste tijd meer inbraken zijn met als doel “bedrijfsmaterialen”. 
Het gaat meestal over diefstallen op een bouwwerf, uit een werkbarak of magazijn. Maar 
ook openstaande garages en tuinhuizen komen in aanmerking.  Tijdens de zomerperiode is 
de verleiding soms groot om niet alles slotvast achter te laten. Wees toch voorzichtig want 
ook deze locaties kunnen een doelwit zijn voor inbrekers !  
 

Politie markeert je fiets aan het station in Kalmthout 
Maandag 27 mei 2013 zal de politie fietsen markeren aan het station in Kalmthout. Vanaf 
16u zijn wij ter plaatse, tot 19u kan je er terecht. Je dient in het bezit te zijn van je fiets en je 
identiteitskaart of een document waarvan we uw rijksregisternummer kunnen aflezen. Het 
markeren is gratis. Iedereen, ongeacht de woonplaats in België, kan zich aanbieden. Het 
markeren neemt slechts een paar minuten van uw tijd in beslag.  
 

Politie markeert je fiets in de Arthur Boelstraat op Gooreind 
BIN-Keienven houdt op zondag 26 mei haar jaarlijkse algemene vergadering met daaraan 
verbonden een fietszoektocht om hierdoor de BIN-omgeving beter te leren kennen. De 
initiatiefnemers hebben de politie verzocht daar ter plaatse fietsen te markeren. Dit gaat 
door in de Arthur Boelstraat (zijstraat Bredabaan naast café Longdrink) ter hoogte van het 
huisnummer 67. Je kan er terecht tussen 14u en 17u. Het markeren van fietsen staat open 
voor iedereen die de moeite doet om zich naar daar te verplaatsen. Je dient in het bezit te 
zijn van je fiets en je identiteitskaart of een document waarvan we uw rijksregisternummer 
kunnen aflezen. Het markeren is gratis. Iedereen, ongeacht de woonplaats in België, kan zich 
aanbieden. Het markeren neemt slechts een paar minuten van uw tijd in beslag.  
 
Markeren van uw fiets heeft zeker voordelen: 
 -het kan een potentiële dader afschrikken de fiets te stelen 

-als een fiets wordt gestolen en later wordt teruggevonden kan een politiedienst die 
fiets onmiddellijk terug aan de rechtmatige eigenaar bezorgen 

http://www.pzgrens.be/


 
 
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 
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