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Er was weer een mooie opkomst voor een bijzondere
bijeenkomst waarop de laatste drie bestuursleden van het eerste
uur aftraden met dank voor alle 'pionierswerk' en de vele
bijdragen aan het functioneren van onze BPV : Rob Uelen (oud
voorzitter), Frans de Zeeuw (penningmeester) en Jan Haverkamp.

frank.kok@politie.nl
remco.wessels@politie.nl

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

Over november 2014/november 2015 waren de voornaamste
aandachtspunten het 'Donkere dagen offensief' (met
verspreiding van tijdschakelaars), 'Trends binnen
inbraken' (opstap containers, forceren van ramen bij voorkeur
achter, meer inbraken via de bovenverdieping), 'Nieuwe
BPV's' (Heidezicht, Weversbuurt) en 'Samenwerking' (met andere
BPV,s, Gemeente en Politie).

Meldpunt Openbare Ruimte
Mocht u iets opgevallen zijn in
de openbare ruimte (kapotte
lantaarnpaal of scheve tegels
etc) meldt u dat dan?

Het aantal (pogingen tot) inbraken is lager dan in het jaar ervoor
(85 vs 99) maar de 'hitratio' (de woningen die worden 'geraakt') is
met bijna 2% nog steeds landelijk gezien erg hoog (landelijk
lager dan 0,3 %).

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.

Inbraakpreventie (bouwkundig en houding/gedrag), babbeltrucks
en veiligheid in de buurt (wees attent, spreek elkaar aan en
schroom niet bij verdachte situaties 112 te bellen) zijn en blijven
de 'topics'.

Bestuur BPV de Eng:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Rik Kloos
Caspar de Valk
Stephan Langen

Leden per jan 2016: 180
Aantal woningen in BPV: 225
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Onze secretaris Caspar de Valk hield een interessante voordracht
over 'Domotica': het automatiseren van de woon- en
leefomgeving. Denk hierbij aan automatische verlichting, camera
toezicht, op afstand bedienbare verwarming waarmede ook een
(inbraak)veiliger omgeving kan worden bewerkstelligd.
We sloten weer af met een gezellige borrel en hapjes, voor het
laatst uitstekend verzorgd door Jans de Zeeuw!!
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VAN HET BESTUUR
Wijkcoördinatoren:
Caspar de Valk [klein laren 15] voor
Klein laren
Rik Kloos [Veerweg 5] voor Veerweg /
Steffenshein West
????l [Slangenweg 34] voor
Groeneweegje / Slangenweg /
Korenschoof
Eric van den Berg [Wagenpad 32]
voor Wagenpad / Zijtak

Zoals boven al aangegeven hebben er veel mutaties plaats
gevonden en als nieuwe penningmeester hebben we tijdens de
afgelopen ledenvergadering Stephan Langen, woonachtig op de
Slangenweg en werkzaam bij ASN Bank, mogen verwelkomen!
Hiermede bestaat het bestuur uit 3 leden en we zullen ervaren of
er mogelijk behoefte aan een extra 4e lid komt.
Ook binnen het team van wijkcoördinatoren, met name
Schuilkerkpad e.o. en Slangenweg e.o., zullen er wijzigingen
optreden en we hebben goede hoop dat we de nieuwe
wijkcoördinatoren snel kunnen aanstellen!.

?????? [’t Schepeltje 20] voor ’t
Tuintje / Schuilkerkpad / ’t Schepeltje

CONTRIBUTIE

Jan Haverkamp [De Dissel 10] voor De
Dissel / Zevenenderdrift

Het jaarbedrag van € 6,50 blijft ongewijzigd!
Er is nog enige achterstand m.b.t. 2015 (een jaar dat financieel
negatief werd afgesloten daardoor!) en we doen weer een
beroep op u om voor 2016 het bedrag over te maken.
Met deze Nieuwsbrief is ook een nota (voor sommigen over 2015
en 2016 en anderen alléén over 2016) meegestuurd.
Gaarne uw attentie hiervoor, we willen over 2016 niet nog een
keer toeleggen!

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.

UIT DE WIJK 'DE ENG'
Er hebben zich weinig incidenten voorgedaan de afgelopen
maanden.
Een poging tot woninginbraak en een auto inbraak zijn te
vermelden en hier en daar wat last van enige jongeren.
Hoewel niet direct onze focus waarschuwen we u voor het
groeiend aantal inbraken uit auto's (m.n. BMW/Mini, Mercedes
en Volkswagen 'scoren' hoog) in Laren. Laat geen zaken van
waarde achter en bent u in het bezit van een garage: stal de auto
dan daar!!
Ook vindt in onze wijk een toenemend aantal verbouwingen
plaats en dit soort 'bouwplaatsen' zijn ook gewild.
Sluit goed kort met uw aannemer als het om maatregelen gaat
om vaak nog te installeren spullen tegen diefstal te beveiligen!
Denkt u ook dit jaar weer aan het organiseren van een
buurtborrel (of anderzijds) want sociaal contact is de basis van uw
buurtveiligheid!
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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
• Nooit 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!

VAN DE POLITIE
Zoals boven aangegeven is het aantal (pogingen tot) inbraken
in 2015 van 85 bijna 15% lager dan in het jaar 2014.
Of er een directe relatie is met het (groeiend)aantal BPV's is
moeilijk aan te geven daar zich een patroon voor doet van
zogenaamde 'hot spots', die ineens en soms van korte duur,
populair zijn bij het inbrekersgilde.
Het lijkt er ook op dat men 'brutaler' wordt en (liefst aan de
achterzijde) kleinere (vaak keuken)ramen ingooit om daarna het
hendel te openen......goed hang- en sluitwerk is hierbij uiterst
belangrijk en indien de (achter)zijde van uw woning lastig
bereikbaar is (bv door een afgesloten tuinhek) werkt dat mee
aan voorkoming van dit soort brute inbraken.
Een nieuw project heet 'Camera in Beeld' waarbij camera's
geregistreerd worden die ook een stuk openbare weg in beeld
brengen en dat is van groot belang voor opsporing.
Om zoveel mogelijk bewoners te bereiken verwijzen wij u naar
Politie.nl en via ‘Thema's' en 'Opsporing' kunt u kijken naar
'Camera in beeld' (zie ook het hele verhaal op onze eigen
website).
Het aantal woninginbraken stijgt weer binnen onze regio dus
alertheid blijft nummer 1!
Voor de politieberichten politie berichten over de afgelopen
weken zie onze website: www.bpv-de-eng.nl/politieberichten

UITGELICHT
De donkere dagen liggen al weer enigszins achter ons en
langzaam lengen de dagen.
In deze 'tussenperiode' (van donker naar lichter) gat het om extra
alertheid ook i.v.m. vaak al (vakantie)afwezigheidsperiodes.!
Van het grootste belang:
Doe alsof je thuis bent (kopjes, bekers, borden op tafel)
Niks waardevols zichtbaar leggen (top drie meest
gestolen: geld, sieraden, smartphones/laptops)
Verlichting op tijdschakelaars (beneden als boven)
Informeer/vraag buren voor 'extra ogen' en uit zicht
brengen van de post en eventueel gordijnen (open en
dicht)
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Maar ook:
Deuren/ramen altijd op slot (ook voor korte afwezigheid)
Goed hang- en sluitwerk (kans op inbraak met
Politiekeurmerk 30% lager!)
Buitenverlichting
Niet te hoge struiken/heggen (inbreker uit het zicht!)
Geen ladders/containers in de tuin (opstap mogelijkheid!)
En........wees op uw hoede als het om de beruchte babbeltrucks
gaat.......collectanten, deur-aan-deur verkopers, aanbieders van
allerlei onderhouds(diensten), de 'nieuwe buren' die zich
voorstellen........laat ze niet binnen en geef géén vertrouwelijke,
persoonlijke informatie af!!!

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

ALGEMEEN
De Gooi- en Eemlander wijdde 4 artikelen aan woninginbraak in
de Gooi- en Vechtstreek en niet zonder reden: onze regio scoort
'hoog' op de nationale inbraakladder...relatief welvarend en de
gunstige ligging aan uitvalswegen zijn daarbij belangrijke
kenmerken.
Enige essenties uit de publicaties:
Sprake van wisselende 'hot spots' (wijken, gemeentes zijn
wisselend 'populair')
Daders komen steeds meer uit de eigen regio
Regionaal (financieel door Den Haag ondersteund) project
tegen woninginbraken met sterke focus van Gemeente,
Politie en het Openbaar Ministerie met studie naar
specifieke plaatsen waar wordt ingebroken en methodes
Beleid nog nadrukkelijker te richten op veiligheid en
leefbaarheid
Als er bij de buren is ingebroken is de kans 3 tot 4 keer zo
groot dat ze bij u langs komen
Weet ook dat 60% van de aanhoudingen van inbrekers plaats
vindt op aangeven van een bewoner. Uw alertheid is daarmede
cruciaal en schroom daarom niet 112 te bellen bij verdachte
situaties.
Wij zijn druk doende om een Whats-app netwerk binnen ons BPV
gebied op te zetten en komen daar op zo kort mogelijke termijn
bij u op terug.
"Burgerparticipatie is het toverwoord", zo besluit de Gooi- en
Eemlander......Wij sluiten ons hierbij aan!!!!
Volgende Nieuwsbrief (en heeft u tips of informatie m.b.t. de
volgende editie: kom er mee af!): JUNI 2016.
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