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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

VAN HET BESTUUR

Groene Gerritsweg 2b, Laren
Maandag t/m vrijdag 9.00 12.30 uur
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

Rik Kloos
Caspar de Valk
Frans de Zeeuw
Jan Haverkamp
Rob Uelen

We zijn weer met frisse moed het jaar 2015 in gestoven! De nieuwe
secretaris, Caspar de Valk, heeft al voor veel 'reuring' gezorgd met
het ontwerp van een geheel eigen BPV site (www.bpv-de-eng.nl) en
de introductie van een eigen e-mail adres voor het secretariaat
(secretariaat@bpv-de-eng.nl). Dit allemaal om de communicatie
met u te verbeteren.
Wij blijven de BPV site steeds optimaliseren en de inhoud
actualiseren dus: KIJK REGELMATIG op de website!
Van belang daarbij is om de e-mail adressen actueel te houden en
deze hebben we van ca 120 leden. We vragen u wijzigingen in uw
adres door te geven en ook uw eventuele e-mail adres mocht dat bij
ons nog niet bekend zijn. Richt u zich tot het secretariaat op
bovenstaand e-mail adres?
Overleg met andere BPV's, Gemeente en Politie vindt ook weer
binnenkort plaats en dan staan we stil bij zaken als (nog) betere
onderlinge informatie uitwisseling en herkenbare seizoen patronen
als het om inbraak gaat.
Denkt u aan de betaling van de jaarlijkse bijdrage? Zie daarvoor de
informatie in het linker katern.

Betalende leden per jan 2015: 181
Aantal woningen in BPV de Eng: 255
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UIT DE WIJK 'DE ENG'
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 6] 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.

Voor zover ons bekend geen meldingen van (pogingen) tot inbraak.
Wel kwamen signalen tot ons van vroege vuurwerk makers, eieren
gooiers tegen een huisraam en een inbraak uit een auto met onder
meer buit van een airbag.
Probeer als het even kan een signalement beschrijving te geven want
vaak zijn het 'veelplegers' als het om dit soort wangedrag op straat
gaat.
En mocht u in het bezit van een garage zijn: is nu echt niet óók een
plek voor de auto in te ruimen (waar bij veel garage-eigenaar geen
sprake van lijkt te zijn) ?!

VAN DE POLITIE
U heeft onze politieberichten ontvangen via e-mail. Het goede
nieuws is dat de afgelopen weken nogal wat daders van inbraken in
onze regio, waaronder Laren, zijn opgepakt. Dit vaak met hulp van u!
Alertheid en snel informatie doorgeven via 112, waarbij de politie
vaak snel ter plekke is, zijn essentieel!
En onthoudt: november t/m februari zijn de 'topmaanden' (de
donkere dagen) als het om inbraak gaat. Enige ontwikkelingen in
Laren over de maanden december t/m februari zijn:
TEKST OP POLITIE.NL:
Sinds mei 2014 is het Woninginbrakenteam van de recherche
van district Gooi en Vechtstreek bezig met een onderzoek naar
een groep woninginbrekers. Drie mannen uit Huizen (van 22, 24
en 27 jaar) kwamen hierbij naar voren als verdachten van ten
minste zes woninginbraken en een geval van mishandeling.
Deze misdrijven werden gepleegd in de periode van 5 april tot
en met 7 oktober, in Laren, Hilversum, Blaricum en Huizen.
Totaal 4 inbraken en 2 pogingen.
Voor de oplettende lezer: na 3 januari 2015 geen inbraken
meer geconstateerd.
Periode van 23-12-2014 14:15 tot 24-12-2014 17:15
Locatie Teunenmijns INBRAAK
Achterdeur opengebroken. Buit gemaakt.
Periode van 24-12-2014 13:45 tot 13:50
Locatie Postiljon POGING
Met een steen een gat gegooid in een keukenraam achterzijde
van de woning. Dader overlopen door buurman.
Na een zoektocht doorverschillende politie-eenheden is een
verdachte aangehouden.
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Preventie

Hij is waarschijnlijk verantwoordelijk voor nog een inbraak in de
Laren NH. Onderzoek wordt gedaan.

Wat kunt u doen voor de
komende periode:

Periode van 31-12-2014 20:30 tot 01-01-2015 03:30

• Ook op de eerste etage,

Via een uitbouw aan de achterzijde van de woning, raam van
ouderslaapkamer op de verdieping geforceerd, buit gemaakt.
Alleen de slaapkamer doorzocht, grote hond op de BG.

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.
En onthoudt, gelegenheid maakt
de dief!

Locatie Smeekweg INBRAAK

Periode van 27-12-2014 14:00 tot 01-01-2015 15:50
Locatie Nieuwlarenweg INBRAAK
Cilinderslot geforceerd van een deur aan de zijkant van een
woning, vermoedelijk met een slotentrekker. Buit gemaakt.
Periode van 23-12-2014 18:00 tot 03-01-2015 19:00
Locatie Mauvezand POGING
Poging gedaan de cilinder van de achterdeur te forceren.
Periode van 03-01-2015 03:20 tot 03:25
Locatie Oude kerkweg INBRAAK
Mogelijk gebruik gemaakt van een huissleutel die bij een
eerdere inbraak is weggenomen. Na deze inbraak zijn de sloten
vervangen.
Hier de stand van zaken vanaf 4 december tot heden.
Eind november zijn er 3 verdachten aangehouden voor
meerdere inbraken in de regio, ook in Blaricum aan de
Capittenweg. Het is een langdurig onderzoek geweest door het
woninginbrakenteam en de verdachten zijn voorgeleid voor de
Rechter-commissaris en in bewaring gesteld. Tijdens het
onderzoek bleken er nog meer verdachten te zijn, die inmiddels
ook zijn aangehouden en voorgeleid. Voorlopig zitten zij enkele
maanden in voorarrest. De mannen hebben vele antecedenten
op het gebied van vermogensdelicten.
Of deze aanhoudingen en dit onderzoek nog opgeloste
Larense inbraken oplevert hoort u later.
Oude Kerkweg, INSLUIPING, op 12/12 tussen 05.30 uur
en 05.45 uur, via een niet afgesloten achterdeur. Buit gemaakt.
Lage Vuurscheweg, INBRAAK, op 17/12 tussen 10.10 uur
en 15.55 uur, ruit van schuifpui vernield maar deze niet kunnen
openen omdat deze op slot was,
ruit keukendeur vernield en deze wel kunnen openen omdat de
sleutel aan de binnenzijde in het slot stak. Buit gemaakt.
IJsbaanweg, INBRAAK, tussen 21/12 19.35 uur en 22/12
12.50 uur, ruit keukenraam vernield en raam geopend. Buit
gemaakt.
Logosberg, INBRAAK, op 22/12 tussen 17.25 uur en 17.54
uur, ruit vernield van een raam op de eerste etage, vervolgens
een deur geopend. Buit gemaakt
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KLUISJES:
Er zijn bij recente inbraken kleine kluisjes en opbergboxen voor
waardepapieren gestolen. Deze waren op slot en afgesloten.
Inbrekers zijn hier gek op en zullen ze bij aantreffen zeker
meenemen om elders open te breken. In de meeste gevallen
zitten er waardepapieren in zoals eigendomsaktes, paspoorten,
verzekeringspapieren en andere documenten.
Voor de inbreker volstrekt waardeloos maar voor de eigenaar
geeft het veel rompslomp om ze te vervangen. Ons advies is
eens goed na te denken over de opbergplaats van dit soort
papieren. Een ordner is in vele gevallen een veiliger plaats om
ze op te bergen.

UITGELICHT
PKVW

We bevinden ons nog in de donkere dagen en daarmede kunnen we
niet genoeg herhalen:
Zorg voor goede sloten

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
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Aanwezigheid goede buitenverlichting
Plaats waardevolle spullen niet in het zicht
Laat het licht binnen aan- en uitgaan middels tijdschakelaars
Meld uw afwezigheid WEL aan de buren (die ook de
brievenbus legen!)
Meld uw afwezigheid NIET via uw antwoordapparaat e/o
social media

ALGEMEEN
Landelijk en ook in onze regio is een daling van het aantal inbraken
waarneembaar over de jaren hoewel deze nu dreigt te stokken.
Echter, u bepaalt voor een zeer groot deel de veiligheid in de wijk.
Niet alleen door eigen preventieve maatregelen maar juist ook door
goede sociale kwaliteit/onderlinge contacten en alertheid als het om
het signaleren van afwijkend gedrag in uw buurt gaat. Als BPV
bestuur met de wijkcoördinatoren zullen wij u zo goed mogelijk
blijven informeren en ondersteunen maar uw houding en gedrag zijn
bepalend voor de leefbaarheid en de veiligheid in uw buurt!!
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