
 
 

9 februari 2015. 
 

Bins opgestart in Essen ! 

Tijdens het voorbije weekend werden in Essen verschillende BINs opgestart.  
BIN Statie werd een eerste maal opgestart op zaterdag 7 februari om 19u50. Een alerte 
burger zag een man met een zwarte muts over het poortje van de buurvrouw (welke afwezig 
was) kijken. Toen hij naar die verdachte riep zette deze het op een lopen. Het BIN werd 
opgestart met verzoek alert te zijn. 
Later op de avond om 21u02 werd BIN-Statie opnieuw opgestart. In de Kerkstraat had een  
alerte buur een man van ongeveer 30 jaar oud, drager van een zwarte jas, witte sportschoe-
nen en een stoppelbaard, over de afsluiting zien springen. Hij had ook gezien dat de garage-
box van de buurvrouw openstond. Dit alles kon wijzen op een inbraak. Onze ploegen konden 
even later een persoon identificeren maar uit het onderzoek bleek dat het niet over de 
verdachte ging.  Mogelijk kunnen deze twee verdachte situaties toch aan elkaar gelinkt 
worden. 
Op 8 februari krijgen onze diensten een oproep om een inbraak vast te stellen in de 
welzijnswinkel in de Kerkstraat. Daar werd tussen 12u op 7/2 en 11u30 op 8/2 de raam van 
de inkomdeur stukgeslagen om zo het pand te betreden. 
Nog op 8 februari werden omstreeks 22u15 in Essen drie BINs opgestart: Statie, Kammen-
straat en omgeving, Heikant-Noord. Een buur zagen  op de oprit van een leegstaand pand in 
de Hemelrijklaan een grote witte camionette staan. Tevens zag hij het schijnen van een 
zaklamp. In het totaal zouden vijf personen gezien zijn die allen de vlucht konden nemen. 
Het onderzoek in deze zaak wordt verder gezet. 
 

Laattijdige melding. 
Buren uit de Boswachtersdreef in Kalmthout brachten ons op 6 februari om 10u45 op de 
hoogte van het feit dat zij de nacht voordien rond 4u een voertuig voor hun pand hadden 
zien staan met de achterklep open. ’s Morgens vinden zij op hun oprit een breekijzer.  
Tip: 
Beter hadden deze buren onze diensten tijdens de nacht gebeld toen zij het voertuig 
opmerkten.  Onze diensten zijn 24/24 en 7/7 bereikbaar.  
 

Aantal diefstallen neemt toe, vooral in handelszaken ! 
We noteerden de laatste weken toch een verhoging van het aantal inbraken, niet alleen in 
private woningen maar ook handelszaken worden geviseerd. In sommige gevallen bleef het 
bij een poging, andere inbraken konden effectief worden uitgevoerd. 
-op 29 januari tijdens de nacht gebeurde er een inbraak in een zaak in de Spoorwegstraat in 
Essen. Aan de achterzijde werd een raam ingeslagen. Nadat het alarm in werking ging zette 
de daders het op een vlucht. Zij konden niet meer aangetroffen worden. 
-nog op 29 januari ’s morgens werd een inbraak vastgesteld in de kantine van de voetbal aan 
de Oude Baan in Essen. Ook daar werden een tweetal ramen verbrijzeld om een diefstal te 
plegen. 
 
 



 
 
-op 30 januari omstreeks 21u hoorden bewoners van een woning in de Karel Vanthillostraat 
in Achterbroek het tuinpoortje dicht slaan. Vervolgens hoorden zij het rolluik van de 
slaapkamer naar omhoog schuiven. De bewoonster lag al in bed en kon het gestalte van  
twee personen merken en is beginnen te roepen. De daders sloegen op de vlucht, ze konden 
niet meer aangetroffen worden. Later bleek dat de daders vooraf de bedrading van de 
buitenverlichting, door een sensor gestuurd, hadden doorgeknipt. 
-op 30 januari werd een volgende inbraak vastgesteld op de Achterbroeksteenweg in 
Achterbroek. Bij hun thuiskomst merkten de bewoners dat er was ingebroken. Een raam dat 
op een kier stond werd verder opengewrongen. Deze inbraak is  gebeurd tussen 18u55 en 
22u20. De woning werd volledig doorzocht. 
-Een volgende diefstal werd die avond vastgesteld in Wuustwezel op de Nieuwmoerse-
steenweg. Daar werd op 30 januari tussen 19u15 en 23u ingebroken door het raam van de 
keukendeur, achteraan de woning, stuk te slaan. Zo konden de daders de woning binnen-
dringen en ze doorzoeken. Ook hier werd vooraf de bedrading van de automatische verlich-
ting doorgeknipt. 
-Op 2 februari werd een diefstal vastgesteld in een handelspand aan de Achterbroeksesteen-
weg in Achterbroek. Daar werd tijdens de nacht de toegangsdeur opengebroken en een kluis 
gestolen. 
-Op 2 februari werden aan de toegangsdeur tot de werkplaats van een handelspand op de 
Brasschaatsteenweg in Achterbroek sporen aangetroffen van een poging tot inbraak, 
vermoedelijk ook tijdens die nacht gebeurd. 
-Op 3 februari stelde onze diensten een inbraak vast in een handelspand aan het Spijker in 
Essen. Uit het pand, wat men nog aan het verbouwen is, werd werkmateriaal ontvreemd. 
Deze inbraak moet tijdens de voorafgaande nacht gebeurd zijn.  
-Op 4 februari werd een inbraak gemeld in Essen, Horendonk, daar werd een volière open- 
gebroken en werden vogels gestolen.  
-op 6 februari ’s morgens stellen wij een inbraak vast in een handelspand aan de Beauvois-
laan in Kalmthout. De inbraak gebeurde tijdens de nacht na 3u. De achterdeur werd 
opengebroken. 
-op 7 februari om 15u30 stellen onze diensten een inbraak vast in Tolberg te Wuustwezel. 
Daar werd de deur van de schuur opengebroken en werd werkmateriaal ontvreemd. Deze 
inbraak gebeurde na 19u30 ’s avonds en voor 4u30 ’s morgens. 
Preventie: 
Wij geven de volgende tips nog eens mee: 
-sluit tijdens je afwezigheid, ook al is dit maar even, alles goed af. Sluit de toegangsdeuren af 
met het nachtslot en zorg er voor dat alle ramen goed gesloten zijn. Denk er steeds aan dat 
diefstallen niet alleen ’s nachts gebeuren !! 
-verwittig steeds en onmiddellijk onze diensten wanneer je verdachte situaties opmerkt. 
-doe beroep op onze dienst “diefstalpreventieadvies”. Dit kan ook voor handelspanden. Je 
vindt hierover alle info op onze website www.pzgrens.be. Deze dienst wordt je gratis aange-
boden !  
-vraag afwezigheidstoezicht aan wanneer je voor een periode afwezig bent, dit kan je doen 
zowel op onze burelen als via onze website. 
-wanneer je schrikverlichting plaatst, en je hebt hiertoe de mogelijkheden,  probeer dan te 
voorkomen dat de bedrading zichtbaar is zodat dat ze niet vlot kan doorgeknipt worden. 

http://www.pzgrens.be/


 
 
 
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 
 

 

mailto:info@pzgrens.be
http://www.pzgrens.be/

