
 
 

24 februari 2015. 
 

Opnieuw inbraken tijdens het weekend ! 

Op 22/2 om 20u45 stelden onze diensten een inbraak vast in de Koveklaan in Essen. De 
inbraak werd die dag tussen 12u30 en 20u15 gepleegd.  Daders  braken aan de achterzijde 
van de woning een raam open met een zwaar voorwerp. Na het forceren van een binnen-
deur doorzochten ze de ganse woning.  
In dezelfde buurt werd die dag om 22.30 een tweede inbraak vastgesteld. Deze inbraak 
gebeurde in de Maststraat tussen 15u30 en 22u. Via het terras kon men de eerste verdieping 
bereiken. Daar werd een raam verbrijzeld. Ook hier werd de ganse woning doorzocht. 
Tijdens het voorbije weekend stelden onze diensten ook nog een poging tot inbraak vast in 
Achterbrug te Wuustwezel. Daar werd gepoogd in te breken. Dit gebeurde tussen 20/2 te 
13u30 en 22/2 te 16u. Daders probeerden daar het schuifraam en de achterdeur open te 
breken zonder succes. 
 

Dank voor jullie medewerking. 
Vanaf 1 maart zit er mijn taak als diensthoofd van de wijkwerking in de politiezone Grens op. 
Tot mijn takenpakket hoorde ook het begeleiden en de werking van de 45 BINs die onze 
politiezone rijk is! 
Tijdens de voorbije periode heb ik veel samengewerkt met de BIN-coördinatoren. Ik heb 
steeds geprobeerd in te spelen op de vele vragen en suggesties die vanuit de BINs naar voor 
kwamen. Ik heb ook mogen ondervinden dat er heel wat BIN-coördinatoren zijn die veel vrije 
tijd over hebben om hun taak op een perfecte manier ter harte te nemen. 
Sinds een tweetal jaar maak ik deel uit van de provinciale stuurgroep van de BINs en was ik 
actief in de werkgroep “hoe hou ik mijn BIN levendig”.  
Het hoofdstuk “politie” binnen  het BIN gebeuren zit er nu op maar ik laat de BINs nog niet 
helemaal varen. In de eerste plaats werd ik aangezocht om BIN de Withoefse Heide, de regio 
rond mijn woonplaats, mee te gaan sturen. Ik heb ook de belofte gemaakt actief te blijven in 
de provinciale stuurgroep van de BINs, voortaan dan wel als BIN-coördinator. De ervaring die 
ik de laatste jaren heb opgedaan door te werken met BINs sterkt mijn motivatie om deze 
“job” verder te zetten.  
 

 
 

Ik wil jullie danken voor de samenwerking de afgelopen 
jaren. Ik wil blijven benadrukken hoe belangrijk het is 
samen te werken in de strijd tegen inbraken in woningen. 
Dicht bij en samen met de burgers werken is gedurende 
mijn ganse carrière een stokpaardje geweest.  
 

ALLEEN SAMEN ZIJN WIJ STERK  !! 
 
Louis van den Buijs, commissaris PZ Grens 

 
 



 
 
 
 
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 
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