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Politiezone Grens was één dag inbraakvrij ! 
Het opzet om onze politiezone één dag inbraakvrij te houden is geslaagd. Donderdag 11 
december moest de politie in onze zone geen enkele inbraak vaststellen. 
Samen met onze politiemensen op het terrein mogen wij fier zijn op het welslagen van deze dag!  
Maar…….. laat ons vooral hopen dat wij samen dezelfde trend kunnen verder zetten ! 

 
Wel gevolgd door meerdere vaststellingen ! 
Daags nadien stelde onze diensten een effectieve inbraak vast in de Nolsebaan in Essen. De 
bewoners waren met vakantie en merkten op 12 december bij hun terugkeer dat er was 
ingebroken. De inbraak moet tussen 8 en 12 december gebeurd zijn. 
Op 12 december stelden onze diensten een inbraak vast, deze maal in Trefpunt te Wuustwezel. Er 
werd ingebroken in het Chiro-lokaal. Dit moet gebeurd zijn tussen 10 en 12 december. 
Een derde vaststelling gebeurde in Wuustwezel, Wachelbergen. Daar werd op 13 december om 
10u een poging inbraak vastgesteld.  
Zondag 14 december om 17u50 werd in de Leiweg in Loenhout een effectieve inbraak vast-
gesteld. Aan de zijkant van de woning werd een raam opengebroken. De bewoners hadden om 
11u30 die dag hun woning verlaten en stelden de inbraak vast bij hun thuiskomst. 
Zondagavondavond rond 23u werd in elk geval één inbraak voorkomen in Den Dijk te Kalmthout. 
Bewoners hoorden geluiden die er op wezen dat men de achterdeur probeerde open te breken. 
Na het verwittigen van de politie werd BIN De Kievit-De Ster opgestart met verzoek alert te zijn. 
Onze diensten troffen in de omgeving geen verdachte personen meer aan. Zo bleef het gelukkig 
bij één poging tot inbraak daar in de omgeving.  

 
BIN Heiken wandelde in Achterbroek 
Samen met het bestuur van BIN Heiken trok de wijkagent er op uit om te wandelen in de BIN-
omgeving. Onze wijkagente beschrijft de wandeling als zeer nuttig !  Het project “witte voetjes” 
werd intensief toegepast. Gelijktijdig met de opmerkingen die werden gemaakt werd de 
bewoners een voorstel gedaan om in te gaan op een diefstalpreventieadvies . Zo werden de 
bewoners van 25 woningen aangesproken en busten de deelnemers nog eens 20 voorstellen met 
de “witte voetjes” bij afwezige bewoners. 
 
 
 



 
 

Diefstalpreventieadvies in de kijker in BIN Kammenstraat 
Het bestuur van BIN Kammenstraat kreeg de gelegenheid om een “diefstalpreventieadvies” bij te 
wonen wat werd gegeven in een woning in hun BIN Zone. Ook de burgemeester woonde deze 
uiteenzetting bij. Het werd voor het BIN bestuur een leerrijke avond, zo rijpte ook een aantal 
ideeën die in de toekomst kunnen waargemaakt worden. “Hoe kleine ingrepen soms veel erg 
kunnen voorkomen”: was een meermaals gehoorde opmerking ! 
 

BIN Braken was opvallend aanwezig in Wuustwezel: 
Ondanks het gure weer daagden in BIN Braken liefst 70 Bin-leden op om deel te nemen aan 
wandelingen in het kader van “1dagniet”. De wandelingen duurden telkens een uurtje, na afloop 
werden de deelnemers getrakteerd op een lekker frietje. In de frituur kon vervolgens nog even 
nagepraat worden. De wandelingen werden begeleid door de wijkwerking Wuustwezel, ook de 
burgemeester maakte tijd om een wandeling mee te maken. 
 

 
 
Samen met onze Nederlandse vrienden ! 
In de namiddag had BIN Kammenstraat haar steentje bijgedragen door actief aanwezig te zijn in 
het naburige  Nispen. Daar werd een infostand ingericht in het portaal van de Kerk. BIN Kammen-
straat zorgde er voor dat de BINs uit Essen mee in de kijker werden geplaatst. 
 

 
 

Tijdens de nabespreking  in frituur “Flunch” 
kwam de suggestie naar voor om dergelijke 
wandelingen in de toekomst nog meer te 
organiseren. De ganse buurt werkte die 
avond mee door buitenlicht te ontsteken. 
Zo werd BIN Braken op 11 december  
inbraakvrij gehouden. 
De avond werd afgesloten met een jogging 
door de straten van de BIN. Op die manier 
was er nog een langere tijd activiteit in de 
wijk !  



 
 
De burgemeester van Essen, afgevaardigden van de BIN Horendonk en Kraaienberg, en onze 
politiezone waren op 11 december te gast bij de installatie van het “buurtpreventieproject” Schijf 
in de Nederlandse gemeente Rucphen. Het dorpje Schijf grenst aan de Essense wijk Horendonk. In 
hun toespraak hadden de burgemeester van Rucphen en de politiechef van Roosendaal heel wat 
aandacht voor de grensoverschrijdende samenwerking. De installatie ging gepaard met een grote 
belangstelling van de Nederlandse politie, de buurtwerkers uit de omgeving, en de Nederlandse 
pers. 

Ook de andere BINs uit onze politiezone deden hun best ! 
Vergeten we zeker niet de flyer-acties die in de vele BINs plaatsvond. Ontelbare woningen werden 
met een dergelijke flyer bedacht. Heel wat BINs gaven nog een persoonlijk tintje mee door extra 
informatie te bezorgen.  Zo kwam het “diefstalpreventieadvies” van de politie, het afschakelplan 
van de elektriciteit en de subsidiering rond het plaatsen van alarmen in woningen in het daglicht .  
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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 
 

 

Onze welgemeende dank !      
De lokale politie zone Grens wil alle BINs en hun leden danken voor de inspanningen die zij 
leverden om van “1dagniet” een succesverhaal te maken. 
Hoe groot of hoe klein jullie bijdrage ook was, ze was meer dan welkom en was een bewijs dat 
wij samen inbraken kunnen voorkomen. 
Ook provinciaal en nationaal werd de actie positief geëvalueerd en werd al meteen het signaal 
gegeven om dit in de toekomst nog te herhalen. 
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