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Puik werk dank zij de medewerking van BIN-leden 
 
Het verhaal start om 13u21 met een oproep vanuit de Sint Jozeflaan in Heide Kalmthout. 
Men ziet daar twee verdachte personen die in de bosjes duiken en even later met een 
rugzak te voorschijn komen. De twee personen wandelen naar het station in Heide en 
nemen daar de trein richting Roosendaal. Na de oproep spoedt de politie zich ter plaatse 
maar de trein is al vertrokken. Vervolgens rijdt onze patrouille naar het station Essen waar 
de trein staande wordt gehouden en er nazicht wordt gedaan. De personen konden niet 
worden aangetroffen. 
Om 14u12 krijgt de politie opnieuw een melding. Twee verdachte personen worden gezien 
in de Frans Raatsstraat  te Kalmthout. Een dame kwam dit op het bureel in Kalmthout 
melden, er was wel wat tijd verstreken, onze ploegen spoeden zich ter plaatse en starten 
een buurtpatrouille. Gelijktijdig werd BIN De Kievit-De Ster opgestart. 
Op dat ogenblik komt alles in een stroomversnelling en krijgen de politiediensten verschil-
lende meldingen , allen komende van de omgeving Putsesteenweg/Heuvel. Even later 
treffen onze diensten twee Roemeense onderdanen aan die voldoen aan de beschrijving ter 
hoogte van het café Pullman  op de Heuvel. Deze personen zijn in het bezit van een grote 
hoeveelheid klein geld. 
Ondertussen wordt nazicht gedaan in de Sint Jozefslaan waar men deze personen eerder uit 
het bos had zien komen. Op die plaats treft men een gemaakte slaapplaats aan. Men  vindt 
er een dekbed, schroevendraaiers en hamer. Een verder onderzoek volgt ! 
Voor de recente diefstallen in de Kalmthoutlaan en de Geusenbacklaan in Heide-Kalmthout 
komen beide personen alvast in aanmerking. Het aangetroffen dekbed werd herkend als buit 
bij één van deze diefstallen. 
Verder onderzoek zal moeten uitmaken of de laatst gepleegde diefstallen aan de daders 
kunnen gelinkt worden, doch het vermoeden is zeer sterk dat de diefstallen van de 
afgelopen dagen opgelost zijn.  
Het is een staaltje van een mooie samenwerking tussen de attente melder, onze ploegen op 
het terrein, de politiedispatching en verschillende attente BIN-leden.   
De beide verdachte zijn aangehouden en worden vandaag voorgeleid. 
 

 
 



 
 
 
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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