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Beste Buurtbewoner,     
Politie waarschuwt: inbrekers zijn opvallend actief nu het vroeg donker is 

 

Het is vroeg donker en dat hebben inbrekers graag. De jongste dagen zijn er  

opvallend veel inbraken gepleegd. Verschillende politiediensten stuurden dit  

weekend zelfs berichten via sociale media om inwoners te waarschuwen. 

Thierry Goeman (HN) 

http://www.binkammenstraat.be/
http://www.buurtinformatienetwerken.be/


Twaalf meldingen op één dag kregen ze bij de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.  

Maar ook in andere provincies hadden interventieploegen de handen vol met  

vaststellingen te doen van inbraken. 

Bij de federale politie kennen ze het fenomeen al langer. “Inbrekers maken elk jaar  

overuren in de laatste maanden van het jaar. In november stijgt het aantal inbraken  

in ons land vlot boven de 5.000 stuks uit, en ook december staat bovenaan in de  

politiestatistieken. Een belangrijk deel daarvan wordt toegeschreven aan Oost- 

Europese benden, de zogenaamde rondtrekkende dadergroeperingen.” 

Opvallend is dat die inbrekers niet altijd ’s nachts komen, zoals de meeste mensen  

denken, maar eerder overdag. Vooral in de vooravond. 

Omdat zaterdagavond duidelijk werd dat er op verschillende fronten inbrekers  

aan het werk waren, stuurde de politie van de zone Limburg Regio Stad zelfs een  

waarschuwing uit om inwoners te vragen ramen en deuren goed af te sluiten en te  

zorgen dat de woning goed verlicht was. “Vanuit Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven  

waren in minder dan 20 uur twaalf meldingen van inbraken of inbraakpogingen  

binnengekomen”, klinkt het. 

De politiezone Amow (Asse, Mollem, Opwijk en Wemmel), pakte in vier dagen tijd  

zelfs acht verdachten op. 

De afgelopen dagen was er een piek van woninginbraken. “Daarom hebben we extra  

ploegen ingezet. Met succes. Acht verdachte zijn opgepakt in vier dagen tijd.  

Eentje droeg zelfs een enkelband”, zegt commissaris Fred Scrayen. 

De politie geeft nog eens volgende preventietips mee. 

- Geef uw huis een bewoonde indruk: Wek de indruk dat u gewoon thuis bent. Laat  

bijvoorbeeld een licht branden. 

- Sociale media: Post geen bericht op sociale media dat u weg bent. Dus geen foto’s  

van op restaurant of zeg niet dat je bijvoorbeeld ingecheckt bent op hotel of dat je  

op een optreden bent. 

- Sluit alles goed af: Laat geen materiaal, zoals een ladder, in de tuin slingeren.  

Laat ook geen ramen om kiep staan en leg nooit een sleutel onder de mat of onder  

een bloempot. Koop liever een sleutelkluisjes met nummerslot. Vergeet vooral de  

zij-en achterdeuren niet, want daar slaan ongewenste gasten bij voorkeur toe. 

- Investeer in anti-inbraakmateriaal: Versterk uw deuren en ramen, plaats  

veiligheidsglas en rolluiken.  

Uit onderzoek bleek dat een inbreker het na gemiddeld 3 minuten opgeeft. 

- Zijn ze toch binnengebroken? Een inventaris van waardevolle voorwerpen kan  

helpen bij het indienen van een klacht bij de politie en bij het opmaken van een  

dossier voor de verzekering. Maak de goede gewoonte om serienummers te noteren  

van duurdere spullen. Hou de facturen ook bij en maak eventueel foto’s.  

Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht. 

- Plaats een elektronisch beveiligingssysteem 
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● Wees discreet op sociale media over je vakantie.  

Let ook op met antwoordapparaten en automatische e-mailberichten. 
Nog meer tips vind je op de website www.besafe.be  
 

 

 

BERICHT van de GEMEENTELIJKE DIENSTEN :  

Opgeveegd staat netjes.  

In het BELANG van de VERKEERSVEILIGHEID  

en NETHEID voor je eigen deur.   

In de weken van maandag 22 November tot en met  

maandag 6 December 2021, krijgen alle straten met  

goten en de aanliggende parkeerstroken in onze  

gemeente weer een veegbeurt. Hou hier rekening mee. 

Er geldt op de “VEEGDAG” een ALGEMEEN PARKEERVERBOD.   

De Gemeente vraagt je medewerking om de auto niet langs de straatkant te plaatsen  

Mocht er bij je buren (die misschien geen BIN-Lid zijn, of geen email-adres hebben),  

toch nog een auto staan, gelieve deze mensen dan ook even te verwittigen. 

Men kan de auto’s eventueel op de opritten plaatsen, zodat de werken goed kunnen  

uitgevoerd worden.   
 

Noteer ook in je agenda: 

DINSDAG 23 November: komen volgende straten aan de beurt:  

Grensstraat, Handelsstraat, Hemelrijklaan, Hemelrijkweg, Hondsberg, Statievelden, 

Hradistkostraat, Witzenbergstraat, Essen-Oldenburgstraat, Schepen Veraartstraat, 

Kammenstraat (onder voorbehoud van de stand van zaken van de werken),  Schuurblok, Lazaret. 

WOENSDAG 24 November:      

Kloosterstraat.  
  
Voorafgaandelijk worden alle straten met de onkruidborstel proper geveegd. 
De veegwagen rijdt in lussen en reinigt ’s morgens de ene kant van de straat,   

om dan na een hele toer,  in de namiddag via de andere straatzijde terug te keren.  

We vragen je medewerking om de auto niet langs de straatkant of parkeer-  

stroken te plaatsen. Dit maakt de veegwerken praktischer en VEILIGER !  

De Gemeente Essen en het Buurt-INFORMATIE-Netwerk danken u   

voor uw medewerking.  
Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de milieudienst via   

milieu@essen.be  of bellen naar 03/670.01.42.  

https://www.certificaatinbraakveilig.be/
https://www.facebook.com/binschildecentrum/?ref=nf


OPROEP voor solidariteit voor de getroffen bewoners van de overstromingen. 

Actie voor elektrische toestellen voor getroffenen 
van waterramp in Trooz 

 

De actie is bestemd voor de inwoners van Trooz  — © rr 

WUUSTWEZEL/ ESSEN/ KALMTHOUT -  

De Velt-afdelingen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel organiseren een 

inzamelactie van elektrische toestellen voor de getroffen bewoners van de 

overstromingen aan de Vesder. 

Gilbert Van Looveren uit Gooreind is meerdere dagen gaan helpen. “Vele huizen zijn  

doornat”, vertelt hij. “De muren moeten afgekapt worden, gipsplaten moeten  

verwijderd worden, vloeren moeten uitgebroken worden. Keukens en kasten zijn  

onbruikbaar en moeten afgevoerd worden.  

Het zal nog maanden tot jaren duren vooraleer de huizen terug bewoonbaar zijn.  

Ondertussen wonen ze bij familie, vrienden, in hotels, B&B of vakantiewoningen.”  

De Velt-afdelingen willen deze mensen daadwerkelijk helpen. Ze hebben nood aan  

elektrisch huismateriaal, elektrische verwarmingstoestellen, bouwdrogers en  

elektrisch werkmateriaal zoals boorhamer met brede beitel.  

(voorlopig nog geen TV’s, omdat deze nog niet primair zijn) 

“Daarnaast is er vraag naar houtkachels, maar die kopen ze best ter plaatse.  

En misschien zijn er mensen die graag ter plaatse gaan helpen.” 

Velt stelt voor om op vrijdag 12 november elektrisch huishoudmateriaal, elektrisch  

werkmateriaal en elektrische verwarmingstoestellen te brengen naar Gilbert Van  

Looveren Wiezeloo 61 Wuustwezel. (of voordien even telefonisch afspreken) 

Gilbert vertrekt op 20 November terug naar de getroffen gebieden. 



Als er mensen zijn die liever ter plaatse gaan helpen, kunnen ze contact nemen met  

Gilbert Van Looveren. (03/663.32.41) 

Mensen die graag financieel steunen om kachels en elektrisch materiaal te kopen, 

kunnen storten op: Velt groene driehoek, (vereniging voor ecologisch leven en  

tuinieren actief in Kalmthout, Essen en Wuustwezel), op het nummer BE73-0682-0108-4360 met  

vermelding watersnood Trooz. Velt houdt jullie op de hoogte wat er met het geld  

en de geschonken goederen wordt gedaan. De actie wordt gesteund door de 

gemeentebesturen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel. (vw) 
 

 

 

 

           BIN : SAMEN VEILIG !  

 
  Samen staan we sterk ! 

                                               101   –   112   –   03/620.29.29. 
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Met vriendelijke groeten, 

Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN. 


