
Essen, 08 juli 2021

Gelieve deze foto niet te verspreiden buiten het Bin-netwerk wegens het nog lopende onderzoek.

In de nacht van 06/07/2021 – 07/07/2021 werden er in de regio

Wachelbergen en in de Wijngaardsveld te Wuustwezel in het totaal 5

diefstallen uit voertuigen gepleegd. De daders snijden op het achterportier

van bestelwagens de carrosserie rond het slot open om zo bij het

binnenwerk van het slot te komen en de deur te openen. Uit de

bestelwagens worden grote hoeveelheden werkmateriaal gestolen. Een

korte buurtbevraging tot hiertoe heeft nog weinig opgeleverd.

Wij hebben het vermoeden dat de daders zich hebben verplaatst langs de

Servitudeweg dewelke van Tereik naar de Bredabaan loopt.
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Graag willen wij via het BIN netwerk alle bewoners van deze regio

bereiken met de vraag of zij in de loop van de nacht 06/07/2021 –

07/07/2021 iets hebben opgemerkt dat verband kan hebben met deze

feiten. Ook willen wij vragen aan de bewoners van deze regio dewelke in

het bezit zijn van een bewakingscamera of eventueel een deurbelcamera

om deze beelden eens te bekijken en indien nuttig deze over te maken via

onderstaand mail adres.

Ook verdachte gedragingen in de wijk op voorgaande dagen mogen

gemeld worden. Alle info mag gemeld worden aan het e-mail adres

pz.grens.recherche@police.belgium.eu , graag met de uniforme titel : info

Wachelbergen 07/07/2021 .

Graag willen wij ook een algemene oproep doen aan alle BIN netwerken

voor verhoogde waakzaamheid in kader van materiaaldiefstal uit

bedrijfswagens (laat de bestelwagen niet zomaar geladen achter op de

openbare weg).

Gelieve onze diensten zo snel mogelijk te verwittigen indien er

verdachte gedragingen worden opgemerkt!!
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