BIN – feedback
Vrijdag 14/03/2014:
Op vrijdagavond 14/03/2014 werden de BIN’s weer actief. Éénmaal werd BIN molenveld opgestart en een uurtje later
werd BIN centrum opgestart.
BIN centrum:
Op vrijdag 14/03/2014 omstreeks 22.15 uur werden enkele bewoners van de Kontichstraat opgeschrikt door
inbrekers. De boeven zijn hierop te voet weggevlucht richting het gemeentehuis. De bewoners belden hierop de politie
die ploegen ter plaatse stuurden en de BIN centrum werd ook opgestart om uit te kijken.
De eerste inbreker was ongeveer 1.80 meter groot en de tweede had kort haar. Dit is een zeer summiere beschrijving
doch alles gaat zo snel dat de buurtbewoners geen verdere gegevens konden verstrekken, Het is ook niet eenvoudig om
in zo een situatie het fotografisch geheugen in werking te zetten.
Het nazicht naar deze personen was negatief, de inbraak was spijtig genoeg niet verijdeld kunnen worden.
Wij zijn dus nog op zoek naar…
BIN Molenveld:
Op vrijdag 14/03/2014 omstreeks 20.47 uur werd door een bewoner van de wijk een verdacht voertuig
opgemerkt. Dit voertuig stond geparkeerd in de Pieter Van den Beemdenlaan te Edegem, de oproeper meldde dat er een
verdacht voertuig voor zijn deur stond met een man in die niets aan het doen was. Het voertuig zou een nummerplaat
van Estland hebben. De oproeper vroeg zich terecht af wat dit voertuig daar stond te doen.
De interventieploegen van de politie zijn hierop onmiddellijk uitgerukt om nazicht te gaan doen, Tevens werd de BIN
opgestart met de vraag om de oren en ogen open te houden en de politie te verwittigen als dit voertuig zou opgemerkt
worden.
De politieploegen hebben nazicht gedaan in de omgeving doch hebben dit voertuig niet meer kunnen aantreffen.
Maar nu…..
Op vrijdag 14/03/2014 om 21.10 uur krijgen de politie een telefoontje van een alerte burger die zegt dat hij belt
naar aanleiding van de BIN melding over dat verdacht voertuig.
Hij heeft gezien dat dat voertuig in de Willem Kerricxstraat heeft gestaan, Dit zou een grijze wagen betreffen met een
witte nummerplaat met zwarte letters.
Voorbeeld nummerplaat Estland

Dit zou dus inderdaad een nummerplaat van Estland kunnen betreffen.
Deze melder heeft ook gezien dat in de wagen een jongen en een meisje van +- 20 jaar zijn ingestapt
Opnieuw werd er nazicht gedaan door de politieploegen doch nu ook kon het voertuig niet aangetroffen.
Uiteindelijk kan men zeggen dat er misschien niets uit is gekomen als resultaat, maar het is toch zeer mooi dat alerte
burgers en BIN leden bijkomende informatie kunnen geven aan de politie.
Misschien werd er op deze manier wel een diefstal voorkomen.

