
 
 

17 september  2013. 
 

Dader diefstal gevat na BIN-oproep! 

Zaterdag 15 september rond 14u15 werd de BIN-Withoefse Heide opgestart nadat een 
verdachte was gaan lopen uit een tuin in de Hazendreef te Heide-Kalmthout. Het ging over 
een persoon van Noord Afrikaanse origine die enige minuten later kon aangetroffen worden 
daar in de buurt. De verdachte kon alvast gelinkt worden aan een diefstal die even voordien 
was gebeurd in de Max Temmermanlaan.    

 
Roemenen gevat met gestolen voertuig. 
Tijdens de nacht van vrijdag naar zaterdag 15 september gingen onze collega’s op de 
Kalmthoutsesteenweg in Essen over tot het controleren van een voertuig. Bleek dat het 
bewuste voertuig gestolen was. Drie inzittende van Roemeense nationaliteit werden 
voorgeleid.  Het ging om een personenwagen WV golf die eerder in Essen was gestolen. 

 
Inbraak in de industriezone Rijkmaker. 
We werden recent geconfronteerd met pogingen inbraak en een effectieve inbraak in de 
Industriezone Rijkmaker te Essen. Ook afgelopen vrijdag, 13 september om 21u35, kreeg 
onze ploeg een alarmmelding. Bij het ter plaatse komen bleek het om een effectieve inbraak 
te gaan. De toegangspoort werd geforceerd en een raam werd ingeworpen om toegang te 
krijgen tot het gebouw. 

 
Ingebroken tijdens vakantie 
Vrijdag 13 september stelden onze diensten een inbraak vast aan een woning in de 
Huybergsebaan te Essen. De bewoners waren met vakantie. De inbraak moet gebeurd zijn 
tussen 12/9 om 18u en 13/9 om 13u. 

 
Dader fietsdiefstal gevat te Wildert 
Vrijdag 13 september om 16u30 werd in de Sint Jansstraat te Wildert een fiets gestolen. 
Vrienden van de eigenaar zagen dit gebeuren en konden de dader vatten en overdragen aan 
de politiediensten.  

 
Fietsen markeren te Gooreind 
Op dinsdag 24 september houden BIN Grot en BIN Goed van Koch op Gooreind gezamenlijk 
een algemene vergadering in open lucht ter hoogte van de speelweide in de Wielewaaldreef. 
De politie zal er die avond ook fietsen markeren. Niet alleen de leden van de vermelde BIN’s 
maar ook andere personen die hun fiets willen laten markeren zijn welkom die avond tussen 
19 en 21u. Het markeren van fietsen is gratis. Je dient wel in het bezit te zijn van je 
identiteitskaart. 

 
 
 



 
 
Nieuwe BIN start op 23 september 
Maandag 23 september wordt een protocol ondertekend waardoor BIN Bosduin van start  
kan gaan. Het gaat over een BIN te Gooreind Wuustwezel in de omgeving van de 
Bosduinstraat, eerste gedeelte vanaf de Bredabaan. Door het opstarten van deze BIN is het 
centrum van Gooreind nagenoeg een volledig BIN-gebied. 
 
 
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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