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BPV De Eng

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

Wijkagent:

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Remco Wessels

Bij onraad bel direct 112

Groene Gerritsweg 2b, Laren

Deze staat weer voor de deur: op maandag 14 november om
20.00 u in het Brinkhuis (nieuwe locatie!)
We hopen velen van u te mogen ontvangen want er is weer heel
wat te bespreken!
Van de uitkomsten van de internet enquête onder de leden tot
informatie over alle ontwikkelingen binnen de gemeente en onze
BPV met afsluitend een boeiende presentatie van Remco Wessels
over Whats-App gebruik en de ervaringen.
De agenda vindt u bij deze nieuwsbrief.

Maandag t/m vrijdag 9.00 12.30 uur

VAN HET BESTUUR

of
anders: 0900 - 8844
of
per per mail:
remco.wessels@politie.nl

Politiepost Laren

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

Rik Kloos
Caspar de Valk
Stephan Langen

Leden per okt 2016: 200
Aantal woningen in BPV: 255

© 2016 BPV de Eng

Als driemanschap zijn we weer 2x bijeengekomen tussen juli en
eind oktober maar hebben we ook met onze wijkcoördinatoren
geschakeld.
Onderwerpen, die we zoal bespraken zijn:
1. Rol wijkcoördinator
Het belang van de wijkcoördinator nog eens onderstreept als
belangrijk 'BPV-gezicht' in uw wijk en die ook weet wat zich
zoal af speelt en dan met name als het om mutaties qua
bewoners gaat.
2. Ledenadministratie
Het is een uitdaging om de informatie zo actueel mogelijk te
houden. Via de wijkcoördinator proberen we ‘blinde vlekken'
weg te werken, als het bijvoorbeeld om informatie rondom
onbekende bewoners en geen e-mail adresgegevens gaat.
3. Uitrol Whats-App
Met name ook aandacht voor de gedragsregels was naast 'de
techniek’ belangrijk.
4. Enquête via internet onder de leden
Eens in de 3 a 4 jaren hechten we aan uw mening als het om
veiligheid(sbeleving) en de rol van onze BPV gaat.
De uitkomsten bespreken we de 14e november!

www.bpv-de-eng.nl
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Wijkcoördinatoren:
Caspar de Valk [Klein Laren 15] voor
Klein Laren
Rik Kloos [Veerweg 5] voor Veerweg /
Steffenshein West
Stephan Langen [Slangenweg 6] voor
Groeneweegje / Slangenweg Noord /
Jan van Andel [Slangenweg 16a] voor
Slangenweg Zuid/ Korenschoof
Eric van den Berg [Wagenpad 32]
voor Wagenpad / Zijtak
Sander Baks [Schuilkerkpad 19] voor
Schuilkerkpad / ’t Schepeltje
Jan Haverkamp [De Dissel 6] voor De
Dissel / Zevenenderdrift
Jan Willem Vaal [ Steffenshein 11]
voor Ooghout / Steffenshein
Wim van Schalkwijk [De Kwartel 5]
voor De Kwartel / ’t Tuintje

5. Welkom informatieset voor nieuwe bewoners
Mede op verzoek van de wijkcoördinatoren hebben wij een
nieuwe informatieset ontwikkeld. Hierover verderop meer.

UIT DE WIJK 'DE ENG'
We hebben onze eerste ervaringen opgedaan met Whats-App
gebruik. Ruim 60 deelnemers hebben zich aangesloten met een
goede verdeling over onze 8 wijken binnen de BPV. Over een
opdringerige man, die bepaalde diensten aan bood en een
weggelopen, warrig persoon is gecommuniceerd via dit medium.
Ook richting de politie, die snel acteerde.
Een goede wijze van signalering van verdachte zaken, die ook
'112-waardig' moeten zijn!
In de periode juli - oktober is er in ons gebied, voor zover ons
bekend, sprake geweest van een poging tot inbraak en daarmede
'scoren' we goed binnen de gemeente Laren.

WELKOM INFORMATIE SET VOOR
NIEUWE BEWONERS
Het is praktisch dat we aan de hand van een informatieset aan
nieuwe leden compact aangeven waar buurtpreventie in Laren
voor staat en wat meer specifiek de BPV de Eng betekent voor
een lid/bewoner.
Voor u is dit meer bekend (hopen we....) maar enige essenties uit
de informatieset voor aspirant leden (die in zijn geheel is terug te
vinden op onze BPV site: zie via menu 'over bpv de eng' ) willen
we toch ook via deze nieuwsbrief belichten:

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.

De gemeente Laren 'scoort' hoog als het om het aantal (pogingen
tot) inbraken gaat in relatie tot het woningbestand (circa 2% wordt
jaarlijks 'geraakt') en staat daarmede in de nationale top 3.
In Laren zijn er inmiddels meer dan 15 BPV's en daarmede is al
een 'dichtheid' van meer dan 60% van de woningen (niet iedere
bewoner daarvan is overigens lid) bereikt.
De missie van de BPV de Eng is (inbraak)veiligheid rond de
eigen woning en in de woonbuurt bewerkstelligen met een
stimulerende rol naar elke buurtbewoner als het gaat om
bewustwording en gedrag opdat men ook zelf invulling geeft aan
een veilige woonomgeving.
Via Nieuwsbrieven, ad hoc (mail)informatie, de BPV site, de
jaarlijkse Ledenvergadering en de Whats-App toepassing werken
wij aan invulling van deze missie.

De Nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar en geeft u informatie over
© 2016 BPV de Eng
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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!

ontwikkelingen binnen Laren en uw gebied naast actualiteiten op
preventiegebied en specifieke 'seizoensgebonden' zaken als het
om inbraakpreventie gaat.
Op onze site (www.bpv-de-eng.nl ) vindt u informatie over de
BPV, relevante telefoonnummers (spoed 112 en overig
0900-8844), interessante links (van www.woonveiliger.nl
tot
www.vraaghetdepolitie.nl ) en politieberichten.
Ook wordt de rol van de wijkcoördinator beschreven evenals de
toepassing van Whats-App voor signalering van verdachte
situaties.
Uw rol als bewoner is alles bepalend: u bent en blijft
verantwoordelijk voor uw eigen (inbraak)veiligheid door enerzijds
mogelijke bouwkundige maatregelen en anderzijds uw gedrag
(alertheid op verdachte situaties tot hoe u de woning achterlaat
bij het verlaten ervan) en......elkaar kennen en eens een
buurtborrel organiseren zijn zeker elementen die bij dragen aan
de sociale cohesie en daarmede de buurtveiligheid.

VAN DE POLITIE
Dit jaar 2016 laat ten opzichte van
2015 een iets gunstiger beeld zien in
Laren als het om het aantal (pogingen
tot) inbraken gaat hoewel de
'beruchte' donkere maanden er nog aan
komen.
De cijfers per kwartaal dit jaar:
• Q1: 23 inbraken en 3 pogingen
• Q2: 05 inbraken en 3 pogingen
• Q3: 09 inbraken en 1 poging
Totaal aantal (pogingen tot) inbraken is daarmede 44 tot en met
de maand september.
Duidelijk is dat het in de kwartalen 2 en 3 het 'meest rustig' is
aan het inbrekersfront maar 'het donkere kwartaal' 1 relatief zeer
hoog scoort.
Q4 is nog maar ruim 3 weken oud maar er zijn al 5 inbraken en
2 pogingen geregistreerd, hetgeen aangeeft dat bij het korter
worden van de 'lichtdagen' de frequentie weer toe neemt.
Onze minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, zei
het al bij de start van het 'Donkere dagen offensief' 2015/2016:
"Inbrekers zijn dol op de winter!"

UITGELICHT
We zeiden het al: deze 'donkere maanden' in het laatste kwartaal
van dit jaar (en het eerste in 2017) zijn de 'voorkeursmaanden'
van de inbreker met als absolute 'topmaand' december.
© 2016 BPV de Eng
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Hij kan onzichtbaarder zijn werk doen en ziet ook sneller of
bewoners thuis zijn bij gebrekkige (binnen)verlichting.
Hoe kunt u zich hiertegen beter weren:
goede buitenverlichting
binnenverlichting beneden als boven (ook indien u niet
thuis bent)
geen of moeilijke 'inkijk' in de woning
sluit zoveel mogelijk deuren/ramen af
beperk zoveel mogelijk de toegankelijkheid en mogelijke
vluchtweg
goed hang- en sluitwerk
waardevolle spullen uit het zicht
schakel buren in bij (vakantie)afwezigheid

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:

ALGEMEEN
Veel inbraken zijn te voorkomen door adequaat hang- en
sluitwerk (zie www.politiekeurmerk.nl ) en uw eigen alerte
gedrag als het om goed afsluiten van uw woning gaat: meer dan
90% van de inbrekers zijn 'gelegenheidsinbrekers' en die
selecteren op de 'toegankelijkheid' (technisch, vluchtweg) van
de woning waarbij voor hem elke seconde telt.
Het openbreken van het slot en insluiping vertegenwoordigen
bijna 60% van de inbraken en daarmede geven we aan dat u
met een goede preventie en zorgvuldig gedrag veel kunt
voorkomen!
En nogmaals: extra alertheid in deze donkere dagen is
geboden!

www.politiekeurmerk.nl

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind februari 2017.
Wij, bestuur en wijkcoördinatoren, wensen u nu al een goede
jaarwisseling en start van het nieuwe en hopelijk weer veilige
jaar toe
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