BPV De Eng

Juli 2015

NIEUWSBRIEF
3 maal per jaar & op www.bpv-de-eng.nl

Wijkagenten:
Frank Kok & Remco Wessels

Bij onraad bel 112
of
anders: 0900 - 8844
of
per per mail:
frank.t.kok@gooi.politie.nl
remco.wessels@gooi.politie.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b, Laren
Maandag t/m vrijdag 9.00 12.30 uur
Periode 6 juli - 14 augustus
alléén maandag en
donderdag
Meldpunt Openbare Ruimte
Mocht u iets opgevallen zijn in
de openbare ruimte (kapotte
lantaarnpaal of scheve tegels
etc) meldt u dat dan?
Meld digitaal of bel 14 035
maandag tot en met
donderdag van 8.30 uur tot
17.00 uur
en vrijdag van 8.30 uur tot
13.00 uur.
Bestuur BPV de Eng:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
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Rik Kloos
Caspar de Valk
Frans de Zeeuw
Jan Haverkamp
Rob Uelen

VAN HET BESTUUR
We zijn al weer halverwege 2015 en hopelijk weet u onze nieuwe site
(www.bpv-de-eng.nl) regelmatig te vinden!
We houden deze up to date en vullen ook regelmatig met extra
informatie of verwijzing naar relevante bronnen.
Het aantal bezoeken of hits loopt met de maand op en dat ligt
gemiddeld op 239 stuks.
Twee bestuursleden van het eerste uur treden dit jaar af (Rob Uelen
en Jan Haverkamp) en stellen zich niet herkiesbaar. Één vacature
vullen we op want we denken met een bestuur van 4 leden uit te
kunnen. Mocht u geïnteresseerd zijn: meld u zich bij het secretariaat
(secretariaat@bpv-de-eng.nl)!
We nemen ook initiatief om de ledenlijst te actualiseren (naam,
adres, e-mail adres, betaling) en u zult waar nodig benaderd worden
door de wijkcoördinator, waarmee we nog gaan afstemmen.
Het overleg met de gemeente, politie en andere bpv's heeft geleid tot
veel input van onze zijde als het om de opzet en vulling van de
nieuwe gemeente site gaat!
Het thema 'Veiligheid' is nu apart benoemd in de kop en na de klik
op 'Veiligheid' en 'Openbare orde en veiligheid' kunt u informatie
inwinnen naar de gebieden 'Voorkom woninginbraak',
'Buurtpreventie', 'Burgernet', 'Veiligheidsplan' en 'Auto inbraken'. Ga
eens raadplegen!
BETALING CONTRIBUTIE 2015
We hebben gekozen voor een nieuwe betalingswijze in de zin dat we
geen acceptgiro kaarten meer mee stuurden. Zie ook de oproep tot
betaling van de contributie van € 6,50 in de nieuwsbrief van Maart
2015 en ook weer op pagina 2 in de linker kolom van deze
nieuwsbrief. Het blijkt dat deze aanpak geleid heeft tot betaling van
de contributie van circa slechts 20% van de leden.
Wil degene die nog niet de contributie 2015 betaald heeft hiertoe
snel overgaan?!? op rekening :

NL93 RABO 0308 4725 43
www.bpv-de-eng.nl
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Wijkcoördinatoren:
Caspar de Valk [klein laren 15] voor
Klein laren
Rob Uelen [Veerweg 14] voor Veerweg
/ Steffenshein West
Everhard van den Brakel [Slangenweg
34] voor Groeneweegje /
Slangenweg / Korenschoof
Eric van den Berg [Wagenpad 32]
voor Wagenpad / Zijtak
Chris van Gaans [’t Schepeltje 20] voor
’t Tuintje / Schuilkerkpad / ’t Schepeltje
Jan Haverkamp [De Dissel 10] voor De
Dissel / Zevenenderdrift
Wim Vaal [ Steffensheim 11] voor
Ooghout / Steffensheim
Wim van Schalkwijk [De Kwartel 5]
voor De Kwartel

Jaarlijkse Bijdrage
Mocht u als lid nog niet uw jaarlijkse
bijdrage van slechts € 6,50 hebben
overgemaakt dan bij deze het verzoek
omdat als nog te doen. U kunt het
bedrag overmaken naar rekening:

NL93 RABO 0308 4725 43
Vermeldt u in het opmerkingen veld
Uw adres zodat wij kunnen registeren
wie er wel en niet betaald hebben.
Namens het bestuur dank voor uw
bijdrage.
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UIT DE WIJK 'DE ENG'
In ons BPV gebied is het rustig wat betreft incidenten. Alleen is er
bij ons melding gemaakt van diefstal van dorpelskirts van een auto
geparkeerd op de oprit. Maar.....blijf alert, signaleer verdachte
personen en/of omstandigheden en schroom daarbij niet om 112 te
bellen!
We hopen dat u in deze zomerperiode ook weer een buurtborrel
organiseert (financiële ondersteuning tot maximaal € 80 door de BPV en
wendt u zich daarvoor tot onze penningmeester Frans de Zeeuw): elkaar
spreken en mogelijk nieuwe kennismakingen dragen zeer bij aan de
cohesie en daarmede (sociale)veiligheid in uw wijk!

VAN DE POLITIE
In de Gooi- en Vechtstreek is het aantal (pogingen tot)inbraken fors
toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2014.
Landelijk is een dalende trend waarneembaar en binnen Laren is het
beeld stabiel.
Cylindertrekken en het betreden van de woning via de 1e verdieping
worden steeds populairder.
Door omstandigheden heeft het wat langer geduurd maar hier
de laatste stand van zaken.
In de bijlage de mail over de stand van zaken in Blaricum en
de nieuwe meterkastkaart.
10 inbraken en 4 pogingen in 8 weken.
Landelijk gezien neemt het aantal inbraken af.
In Gooi en Vechtstreek neemt het aantal toe.
In Laren blijft het aantal ongeveer gelijk.
INBRAKEN:
Periode van :04-05-2015 13:00 tot 15:00
Locatie: IJsbaanweg
Hoe: Ingooien ruit van de voordeur.
Buit: Geen
Bijzonderheden: Aangifte werd gedaan omdat de verzekering
niet uitkeerde.
Periode van: 17-05-2015 03:00 tot 24-05-2015 21:30
Locatie: Zevenenderdrift
Hoe: Openbreken raam souterrain
Buit: Ja
Periode van: 05-05-2015 10:00 tot 09-05-2015 11:00
Locatie: Brink
Hoe: Raam aan de voorzijde geforceerd.
Buit: Ja
Periode van: 05-05-2015 04:50 tot 05:07
Locatie: Leemzeulder
Hoe: Via het dak bij een raam op de verdieping gekomen en
zonder veel moeite dit opengebroken
Buit: Onbekend
Periode van : 05-05-2015 03:55
Locatie: Krommepad
Hoe: cilinder uit achterdeur getrokken.
Buit : Onbekend
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Preventie
Wat kunt u doen voor de
komende periode:
• Ook op de eerste etage,

ramen en deuren goed sluiten
als u weggaat
• Nu de ramen weer open gaan

niet kostbare spullen in het
zicht laten liggen
• Er wordt bij voorkeur

ingebroken als u niet thuis
bent.
• Wees dus ook oplettend bij

korte afwezigheid, zoals een
winkelbezoek, een trouwfeest
of een begrafenis.
• Meestal komt een inbreker

langs de achterzijde van uw
woning.
• Kijk ook op

ww.woonveiliger.nl
En onthoud, gelegenheid maakt
de dief!

Juli 2015
Bijzonderheden: Buurman hoorde lawaai, is gaan kijken, heeft
daders gestoord die vervolgens zijn gevlucht. Met
achterlating van gereedschap.
Periode van: 28-04-2015 17:00 uur en 04-05-2015 02:30 uur
Locatie : Jan Hamdorfflaan
Hoe: Openbreken keukenraam
Buit: Ja
Periode van: 24-04-2015 10:00 tot 26-04-2015 16:02
Locatie: Tabakspaadje
Hoe: cilinders afgebroken van voor- en achterdeur.
Buit: Ja
Bijzonderheden: Inbrekers heeft de hoofdschakelaar uitgezet.
Auto weggenomen
Periode van: 18-04-2015 20:00 tot 19-04-2015 13:00
Locatie: Sint Lucasweg
Hoe: Openbreken tuindeuren
Buit: CV ketel en koffiezetapparaat
Bijzonderheden: Woning was niet bewoond ivm grote verbouwing
Periode van: 04-06-2015 10:45 tot 11:15
Locatie: Sint Janstraat
Hoe: Onderste helft van de voordeur opengebroken.
Buit: Nee
Periode van: 22-05-2015 07:30 tot 31-05-2015 23:08
Locatie: Langsakker
Hoe: Ruit keukenraam ingegooid en vervolgens raam geopend.
Buit: Ja.
POGINGEN:
Periode van: 05-05-2015 09:00 tot 06-05-2015 19:30
Locatie: Brink
Hoe: cilinderslot was 2 cm naar binnen gedrukt.
Periode van: 24-04-2015 14:30 tot 04-05-2015 15:30
Locatie: Gooiergracht
Hoe: Via aanbouw een raam op de verdieping gepoogd open te
breken.
Periode van: 24-04-2015 04:39
Locatie: ’t Tuintje
Hoe: Poging openbreken keukenraampje
Periode van: 07-06-2015 11:00 tot 09-06-2015 10:15
Locatie: Smeekweg
Hoe: Poging openbreken achterdeur

UITGELICHT
De zomerperiode is aangebroken en dat leidt tot andere
inbraakpatronen mede door de langere lichtperiode.
Dit vraagt van u ook weer speciale alertheid!
Babbeltrucs en grotere (vakantie)afwezigheid zijn belangrijke
'elementen' van (pogingen tot)inbraken naast de meer voorkomende
insluiping (entree via open deuren en ramen terwijl u in de tuin of
kort afwezig bent).
BABBELTRUCS
• medewerkers van financiële instellingen en zelfs de thuiszorg
komen nooit onaangekondigd aan de deur
• vraag bij twijfel om legitimatie en bel eventueel ter controle
naar het betreﬀende bedrijf of de instantie
• maak een foto van de personen die zonder afspraak langs
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komen.....kan ook een afschrikwekkend eﬀect hebben
• personen die zich niet kunnen of willen legitimeren laat u
gewoon niet binnen
• geef nooit een (bank)pas en/of code af
• .........en doe, voordat u de deur opent, een kierstandhouder op
de deur!

PKVW
De certificeringsregeling
Politiekeurmerk Veilig Wonen
(PKVW) is een
veiligheidsinstrument dat
bijdraagt aan de sociale
veiligheid in en rond woningen,
wooncomplexen en buurten en
wijken. De kans dat een
gelegenheidsinbreker uw
woning links laat liggen, is twee
keer zo groot als deze voldoet
aan de eisen van het PKVW.
Kijk voor meer info:
www.politiekeurmerk.nl

VAKANTIE
• vraag uw buren om de woning in de gaten te houden en de auto
op uw afrit te parkeren
• het bewonen door een bekende van uw woning is helemaal top
• gebruik tijd(licht)schakelaars in diverse ruimtes
• laat uw brievenbus legen en de post uit het zicht leggen
• informeer een beperkt aantal personen over uw
vakantieplannen ook voor het geval dat zij in nood kunnen
optreden
• maak vooral geen melding op sociale media van uw reisplannen!
• check het functioneren van de buitenverlichting.
• ........en laat overdag uw gordijnen niet dicht!
INSLUIPING
• sluit (achter)tuin zoveel mogelijk af
• sluit deuren en vensters waarop u (ook) tijdens uw aanwezigheid
geen zicht hebt
• ook bij korte afwezigheid: sluit alle deuren en ramen
• ........en geef de insluiper geen makkelijke kans door uw
waakzaamheid!
Via de sites van de Gemeente, Politiekeurmerk, het CCV en ook
onze eigen BPV website (bv 'geefinbrekersgeenkans') kunt u nog
meer en vollediger informatie verkrijgen!

ALGEMEEN
Het beeld in onze regio is niet goed. Onze inzet en alertheid blijven
geboden!
Waar wij kunnen ondersteunen wij u en blijven wij u informeren via
de Nieuwsbrief en onze BPV site.

Ter attentie van:

En wij vragen u ook ons te blijven bestoken met vragen, informatie
of specifieke wetenswaardigheden binnen uw wijk want we zijn alleen
via een goede onderlinge samenwerking en communicatie beter
bestand tegen criminaliteit!
Raadpleeg ook de site www.woonveiliger.nl/elearning voor een
digitale training 'Veilig wonen'. Zeer aan te bevelen!
We zullen deze site ook vermelden op onze BPV site onder
'interessante links'.
Het bestuur en de wijkcoördinatoren wensen u een mooie en veilige
zomderperiode toe!!
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