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

ALGEMENE LEDEN
VERGADERING

Wijkagenten:

Op maandag 13 november om 20.00 u is er weer een algemene
ledenvergadering in het Brinkhuis te Laren.
Voor de pauze veel aandacht voor ontwikkelingen binnen onze
BPV en Laren op het gebied van (inbraak)veiligheid waarbij we
ook enige open vragen voor u hebben!

Remco Wessels
Hans Post

Bij onraad bel
direct 112

Na de pauze spreekt Hans Post, wijkagent te Laren, over de
Whats-App toepassing, die ons ondersteunt bij het tegengaan
van onveilige situaties in de buurt.
De agenda is met deze Nieuwsbrief meegestuurd.

of
anders: 0900 - 8844
of

U bent weer van harte welkom in de fraaie theaterzaal van het
Brinkhuis!

per per mail:
remco.wessels@politie.nl

VAN HET BESTUUR

hans.post@politie.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b, Laren
Alleen Maandag & donderdag
van 09.00 - 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.
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LEDENINFORMATIE
Er zijn 199 leden geregistreerd en daarmede is bijna 80% van het
aantal woonhuizen in ons BPV gebied gedekt.
Er vanuit gaande dat door leegstand en (tijdelijke) verhuur zeker
10% 'niet bereikt' wordt blijven we er naar streven het aantal
leden op minimaal 225 te brengen: hoe groter de 'dichtheid' hoe
beter we met elkaar aan onze veiligheid in de buurt kunnen
werken!
Het aantal bekende e-mailadressen is 133 (naar huisadres) en
daarmede is nog geen 70% van de leden via e-mail te bereiken.
In deze tijd van snelle en efficiënte communicatie hebben wij
belang bij een zo groot mogelijk e-mail adres netwerk! Geef zo
nodig uw e-mail adres door aan: secretariaat@bpv-de-eng.nl
Nog 16 leden hebben de jaarcontributie nog niet
betaald........kunt u hier alsnog voor zorg dragen (wijze: zie in de
kantlijn van pagina 2 van deze Nieuwsbrief onderop)!?
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Bestuur BPV de Eng:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Rik Kloos
Caspar de Valk
Stephan Langen

Leden per mrt 2017: 200
Aantal woningen in BPV: 255

Wijkcoördinatoren:
Caspar de Valk [Klein Laren 15] voor
Klein Laren, secretariaat@bpv-deeng.nl
(06) 25 33 82 55
Rik Kloos [Veerweg 5] voor Veerweg /
Steffenshein West
(06) 51 97 75 43
Stephan Langen [Slangenweg 6] voor
Groeneweegje / Slangenweg Noord
(06) 34 87 84 63
Jan van Andel [Slangenweg 16a] voor
Slangenweg Zuid/ Korenschoof
(06) 12 86 56 10
Eric van den Berg [Wagenpad 32]
voor Wagenpad / Zijtak
(06) 24 71 63 82
Sander Baks [Schuilkerkpad 19] voor
Schuilkerkpad / ’t Schepeltje
(06) 46 18 85 58
Jan Haverkamp [De Dissel 6] voor De
Dissel / Zevenenderdrift
(035) 538 66 73
Jan Willem Vaal [ Steffenshein 11]
voor Ooghout / Steffenshein
(035) 538 64 36
Wim van Schalkwijk [De Kwartel 5]
voor De Kwartel / ’t Tuintje
(035) 531 55 18

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.
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OVERIGE ZAKEN
Er is weer een nieuwe BPV in Laren opgericht (de Ploeg) en het
aantal is daarmede op 15 gekomen met een 'bereik' van in totaal
bijna 70% van het aantal woningen in Laren.
We bestuderen nog een efficiënter incasso systeem waarmede we
allen zijn gediend.
Met de BEL en de Politie gaan alle BPV's een onderzoek starten
naar het gemiddelde inbraakpreventie niveau in Laren om
uiteindelijk tot gerichte adviezen naar u te kunnen komen.
Hierover wordt u nog apart benaderd.
FLYERS
Nog dit najaar willen we flyers verspreiden over twee zaken: 1
alertheid bij het verlaten van de woning en 2 maatregelen die u
kunt nemen voordat u op wintervakantie gaat (45% van de
inbraken in 2017 vindt plaats bij (vakantie)afwezigheid van 2 of
meer dagen)

UIT DE WIJK 'DE ENG'
WHATS-APP
Inmiddels hebben we 81 gebruikers en daarmede is er een goede
spreiding binnen ons BPV gebied.
Het aantal meldingen is beperkt en om de toepassing efficiënt te
laten verlopen zijn er huisregels en de essenties zijn:
- Signaleer
- Alarmeer 112 (of geen spoed 0900-8844)
- App om je waarneming bekend te maken aan anderen (en laat
ook weten dat je 112 of 0900 hebt gebeld!)
- Reageer door bv naar buiten te gaan en contact te maken met
de verdachte persoon (zonder risico's!)
Bij het geven van informatie via de App:
- Locatie en tijdstip
- Soort (verdachte) situatie
- Aantal en beschrijving personen
- Evt voertuig(en) en kenteken(s)
INBRAAKBEELD
Hoewel in Laren een verslechterend beeld is waar te nemen (zie
verderop) is het in ons gebied vrij rustig met voor zover bekend
twee pogingen tot inbraak.
BUURTBORRELS
We constateren dat er dit jaar weinig buurtborrels zijn
georganiseerd daar ons maar 2 verzoeken tot het mede
financieren hiervan hebben bereikt. We blijven het belang hiervan
aangeven voor informele (kennismaking) contacten waarmede de
sociale cohesie en ook de veiligheid binnen de buurt is gediend!
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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 dus niet laten
‘doorluchten’
• Nooit kostbare spullen in het

zicht laten liggen of op
logische plaatsen.
• Er wordt bij voorkeur

ingebroken als u niet thuis
bent.
• Wees dus met name oplettend

bij korte afwezigheid, zoals
een [kort] boodschapje,
strandbezoek of weekendje
weg
• Een inbreker komt vaker langs

de achterzijde van uw woning.
• Kijk op ww.woonveiliger.nl

VAN DE POLITIE
INBRAKEN 3 KWARTALEN 2017
In tegenstelling tot de trends in voorgaande jaren kennen we nu
een stijging van 23% in het aantal (pogingen tot)
woninginbraken. Slecht nieuws dus.
Een eerste analyse leert dat:
- 2/1 kap en vrijstaande woningen worden voornamelijke
getroffen
- in bijna 50% is sprake van afwezigheid bewoners van minimaal 3
dagen
- 75% van de inbraken vindt in de ochtend of middag plaats
- ramen zijn in meer dan 50% 'het doelwit'
- cilinder trekken is in opkomst: bij 12% het geval
- ook insluiping 'scoort' met 12%
Preventietips: bouwkundig ingrijpen (zg ”kerntrek-beveiliging”
tegen cilinder trekken, solide (raam)hang- en sluitwerk) en alert
gedrag (maatregelen bij afwezigheid, sluiten van ramen en
deuren tegen insluiping) zijn de essentialia!
Diefstal uit/van motorvoertuigen nam met 22% af!
CAMERATOEZICHT
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken
en andere vormen van criminaliteit. We blijven u oproepen de
politie te informeren indien u 1 of meer camera's om of aan uw
woning heeft hangen. Voor de politie goed om te weten indien
zich in uw omgeving iets heeft voorgedaan!

voor tips en ideeën.
• En onthoud, de zomerse

gelegenheid maakt de dief!

UITGELICHT
DONKERE DAGEN
De donkere tijden breken weer aan en daarmede het
'hoogseizoen' als het om (pogingen tot) inbraken gaat!
Wat te doen:
goede buitenverlichting
binnenverlichting beneden als boven
geen of moeilijke 'inkijk'
sluit deuren en ramen af
waardevolle spullen uit het zicht
Naast natuurlijk:
goed hang- en sluitwerk
toegankelijkheid woning zoveel mogelijk beperken
houd uw heg laag
schakel buren in bij afwezigheid
Zie ook onze website met verwijzing naar veel internetadressen
voor praktische tips onder de sub 'Interessante links' als
www.woonveiliger.nl en www.politiekeurmerk.nl en
www.geefinbrekersgeenkans.nl
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INBREKERS KOMEN TERUG
Wie slachtoffer wordt van een inbraak doet er verstandig aan om
daarna extra alert te zijn, aldus het Verbond van Verzekeraars.
Na één op de twaalf woninginbraken (8%) volgt binnen iets meer
dan een jaar (gemiddeld na 435 dagen) nog een inbraak! Vaak
door dezelfde daders: die weet wat er te halen valt en kent de
zwakke plekken van de woning.
Overigens geldt 'het terugkom risico' ook voor de straat/wijk waar
inbraken hebben plaats gevonden (kans 3 tot 4 keer zo groot).

PKVW

ALGEMEEN

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.

Helaas laat 2017 een verslechterend beeld zien (overigens niet in
Blaricum en Huizen). Het Gooi blijft een aantrekkelijk gebied om
de relatief grote welvaart maar ook de (vlucht)wegen, die het
gebied omringen.

Kijk voor meer info:

Uw bestuur,

www.politiekeurmerk.nl
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Alertheid blijft geboden en wij zullen u daarbij ondersteunen
maar één ding is zeker: uw gedrag als het om bouwkundige zaken
gaat of om burenhulp of om signalering van verdachte situaties is
alles bepalend!
Wij wensen u een goed en veilig jaareinde met een fraaie start
van 2018 ! ! !

Rik Kloos
Caspar de Valk
Stephan Langen
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