20 augustus 2014

Dader betrapt en gevat !
Gisteren 19 augustus rond 11u30 betrapte een jonge kerel in de Victorine Van Mechelenlaan in
Heide-Kalmthout een persoon die met een schop de achterdeur aan het openbreken was. Toen
de dader werd betrapt zette hij het op een lopen. Even later konden onze ploegen de dader
aantreffen op het perron van het station in Heide. De dader werd aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket.

Andere dader betrapt en gevat op hetzelfde ogenblik !
Bijna op hetzelfde ogenblik betrapte een dame een vreemde persoon in de tuin van haar buren in
Wuustwezel op de Bredabaan. Ook deze dader ging na betrapping op de loop. Ook hij kon even
later aangetroffen worden door onze diensten. Uit het onderzoek bleek dat hij in aanmerking
kwam als mogelijke verdachte van een diefstal in Brasschaat. De lokale politie van Brasschaat zet
het onderzoek verder.

Verdachten fietsdiefstallen betrapt !
Gisterenavond omstreeks 20u30 zag een collega twee verdachte personen aan de fietsstallingen
ter hoogte van het station in Heide. Beide konden weerhouden worden, onderzoek volgt !

Horen/zien/melden !
Wij kunnen het niet genoeg herhalen, voor onze diensten is alertheid van burgers een belangrijke
meerwaarde. Nog belangrijker is dat verdachte zaken onmiddellijk worden gemeld aan onze
diensten. We ervaren dagelijks dat een BIN hiervoor een handige instrument is. We moedigen de
burgers aan om elke BIN mee levendig te houden. Ook tijdens een periode dat er in onze
politiezone minder inbraken zijn blijft alertheid heel belangrijk ! De hoger vermelde feiten van
gisteren bewijzen dit nogmaals!
Als politiediensten besteden wij heel wat aandacht en capaciteit aan het fenomeen “inbraak in
woningen” maar wij kunnen het niet alleen, alleen samen zijn we sterk !
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

