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Weer een Nieuw Jaar

Wijkagenten:
Remco Wessels & Hans Post

Bij onraad bel
direct 112
of
anders: 0900 - 8844
of
per per mail:
remco.wessels@politie.nl
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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Het jaar is al weer 4 maanden oud en dit is de eerste Nieuwsbrief
van de 2 (de tweede in oktober) die zullen verschijnen.
Begin dit jaar hebben we in alle ca. 250 brievenbussen van onze
BPV preventie-informatie via flyers verspreid inzake
(vakantie)afwezigheid en algemene tips bij afwezigheid,
over mensen aan de deur en het afsluiten van de woning.
Informatie over de Ledenvergadering in november 2017,
bestuurlijke zaken, ontwikkelingen op het gebied van
(inbraak)veiligheid over 2017 en het 1e kwartaal 2018, 'zomer'preventietips zult u in deze Nieuwsbrief terugvinden.

JAARCONTRIBUTIE 2018
Met deze Nieuwsbrief ontvangt u ook weer de contributie voor
2018. Het bedrag handhaven we op € 6,50 met het verzoek of u
dat snel wilt voldoen. Dank daarvoor!

ALGEMENE LEDENVERGADERING
NOVEMBER 2017
Ook nu kwamen we bijeen in de theaterzaal van het Brinkhuis en
deze was met ca 60 aanwezigen weer goed gevuld.
De volgende zaken kwamen aan de orde:
OVERLEG
Zowel bestuurlijk overleg van onze BPV de Eng (ook 1x met onze
wijkcoördinatoren) als tussen de BPV's, Politie en BEL heeft weer
plaats gevonden.
Onderwerpen als inbraaktrends en hoe daarop in te spelen (zie
onder data/trends), het zo actueel mogelijk krijgen van de
ledeninformatie, evalueren WhatsApp gebruik en het dichten van
'witte vlekken' zonder BPV in Laren passeerden in 2017 de revue.
DATA/TRENDS
Het inzicht wordt steeds beter, zowel naar de aard van de
inbraken als waar die zich afspelen binnen en buiten het BPVgebied. Ook door de onderlinge contacten, zowel binnen de
BPV's als die van de BPV's met de Politie en de BEL worden
steeds hechter en dat draagt ook bij aan onze kennis.
We zetten enige kenmerken rondom inbraken in Laren op een
rij:
KWETSBARE WONINGEN
Zijn met name de 2/1 kappers en de vrijstaande woningen.
Zichtbaarheid van de woning en goede bouwkundige en
eventuele andere (alarm)voorzieningen zijn hier 'topics'.
AFWEZIGHEID
www.bpv-de-eng.nl
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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.
Namens het bestuur dank voor uw
bijdrage.
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Zo'n 45% van de inbraken vindt plaats bij woningen die 3 of meer
dagen niet bewoond zijn. Goede (binnen)verlichting, een auto
van de buren voor het huis of op de oprit en burenhulp (post/
gordijnen) zijn hier belangrijke aspecten.
RAMEN
In ca 70% van de inbraken komt men binnen via het forceren/
breken van zij- of achterramen. Goed hang- en sluitwerk, kwaliteit
houten omlijsting, dubbel glas of een niet gebruikt raam 'dichten'
zijn aandachtspunten naast zichtbaarheid.
CILINDERTREKKEN
Al bijna in 15% van de inbraken is sprake van het trekken van de
cilinder uit een slot. Kerntrekbeveiliging (slot en/of beslag) is het
middel hiertegen.
PKVW ENQUÊTE
Hoe is het gesteld met het algemene bouwkundige
veiligheidsniveau van uw woning? Met de Politie en de BEL
overleggen we of en hoe we hier in Laren een beter inzicht
kunnen verkrijgen. Van daaruit is gerichte preventie-actie
mogelijk. Binnenkort verneemt u meer hierover.
ENIGE WEETJES
Wist u dat:
• in 12% van de inbraken na ca 14 maanden er sprake is van een

'terugkeer'?
• bij 15 per 1000 woningen in Laren sprake is van (poging tot) inbraak?
• bij 25% van de inbraken men via de achterdeur binnen 1 minuut binnen
is?
• het aantal inbraken in Nederland 6 per uur is?
• het aantal inbraken in Nederland in 2016 met 40% gedaald is ten
opzichte van 2012?

HANS POST (ALGEMENE INFORMATIE EN WHATSAPP)
ALGEMEEN:
• daderprofiel: vaak uit de regio alleen bij auto diefstallen meer
buitenlanders.
• het aantal inbraken t/m oktober 2017 is hoger dan in 2016 maar
er is sprake van een dalende trend.
• voertuigcriminaliteit neemt af.
• moeilijk aan te geven of de mobiele camera's in Laren
preventief werken.
INLEIDING WHATS APP GEBRUIK:
• belangrijk communicatiemiddel voor bewoners onderling.
• discipline van bewoner in gebruik wordt gevraagd (in beginsel
eerst 112 melding).
• Gebruik de S A A R methode. Signaleer, Alarmeer, App,
Reageer. Kijk voor meer info op onze website.
RONDVRAAG
Over WhatsApp gebruik (drempel 'hoog' ervaren door eerste
melding 112: we gaan in overleg met de Politie om te bezien of
het mogelijk iets 'opgerekt' kan worden).
Effect Gooiland: niet te meten wat het rondrijden voor impact
heeft.
Alarm: heeft zeker effect en we zien dat door alarm het vaak bij
een poging tot inbraak blijft.
VOLGENDE LEDENVERGADERING
www.bpv-de-eng.nl
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Preventie
Wat kunt u doen voor de
komende warme periode:
• Niet door luchten, als u

weggaat. Sluit alle ramen en
deuren. Ook als u ‘even’ weg
bent.
• Niet kostbare spullen in het

zicht laten liggen of op
logische plaatsen.
• Laat zien dat je er ‘wel’ bent

als je ‘afwezig’ bent.
• We laten in de zomer

makkelijker de achterdeur
open. Let hierop dat insluiping
vaak voorkomt.
• laat geen waardevolle spullen

op de tuintafel liggen.
• Kijk op ww.woonveiliger.nl

voor nog meer tips en ideeën.
• En onthoud ook voor 2018, de

zomerse gelegenheid maakt
de dief!

Op 12 november 2018 met ontvangst vanaf 19.30 u in het
Brinkhuis.

UIT DE WIJK ‘De Eng’
INBRAAKBEELD
Het jaar 2017 hebben we 'afgesloten' met 3 inbraken en 2
pogingen en dat is op totaal 82 gevallen in Laren ca 6%.
Het aantal woningen in ons gebied is ca 255 op ca 5200 in geheel
Laren (dus 5%) en met 6% van het totaal aantal inbraken scoren
we dus (te) hoog.......de uitdaging voor 2018 is (dik) onder de 5%
uit te komen!
BUURTBORREL
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: een buurtborrel is van
groot belang. Onderlinge kennismaking versterkt de sociale
cohesie en komt de veiligheid (beleving als bijdrage) alleen maar
ten goede! En u weet: we sponsoren met een bedrag van € 2,50
per betalend lid in uw straat.

VAN DE POLITIE
BEELD 2017
Medio 2017 waren er ruim 50% meer inbraken in vergelijking met
het jaar daarvoor.
Mede door aanhouding van 2 inbrekers in mei van het jaar is de
tweede helft redelijk rustig verlopen.
Het aantal (pogingen tot) inbraken is op 82 uitgekomen en dat
ligt vrijwel gelijk aan 2016 en 2015 hoewel in de regio een
grilliger trendbeeld is te zien.
Zie onder het kopje ALV enige data en trends rond de inbraken
en hoe hier in preventieve zin mee om te gaan.
BEELD 2018
Na het eerste kwartaal een gunsig cijfer: 22 (pogingen tot)
inbraken tegen 37 in 2017! Ook het aantal auto kraken is met 5
lager dan vorig jaar (8). Laten we zo door gaan!
De afgelopen weken is er regelmatig ingebroken door het
ingooien van een ruit. Let op dat u geen buit in het zicht laat
liggen!

UITGELICHT
ZOMERSE TRENDS
Insluiping via niet afgesloten hekken/deuren maar ook
ramen is vaak het geval en voor de inbreker eenvoudig om
uw spullen mee te nemen maar ook de 'babbeltruc' scoort.
Ook vakantie afwezigheid is 'actueel' de komende
maanden en u weet in ca 50% van de inbraken is er sprake
van langere afwezigheid van de bewoner.
VERKLEIN DE RISICO'S
BABBELTRUC
Laat de persoon die langs komt altijd buiten wachten
Vraag altijd om identificatie, ook al lijkt het allemaal ok
Gebruik altijd de kierstandhouder bij onbekend bezoek
INSLUIPING
© 2018 BPV de Eng
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Sluit deuren/ramen als u ‘even’ naar boven loopt voor
bijvoorbeeld ”de was”.
AFWEZIGHEID
Goede binnen- buitenverlichting
Alle Ramen/deuren afsluiten
Hulp/aandacht van buren (post/gordijnen/auto)
Berg ladders/tuinmeubelen/containers op (vaak opstap
naar 1e verdieping)

VAN HET BESTUUR

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

LEDENINFO
We missen nog ca. 45 e-mailadressen van de bijna 200 leden.
Mocht u nooit per mail bereikt zijn door ons geef dan alsnog uw
e-mail adres door aan secretariaat@bpv-de-eng.nl
Over 2017 hebben 16 leden de contributie niet betaald. Wij
vragen u dit alsnog te doen?
KASCOMMISSIE LEDEN?
De penningmeester houdt de financiën bij. Binnen onze
vereniging hebben we gezorgd dat er namens de leden toezicht
wordt gehouden op de boeken (inning contributie, betaling
kosten en bijdragen aan buurtborrels) middels een kascommissie.
Hieraan legt de penningmeester 1x per jaar, vlak voor de ALV,
verantwoording af met overlegging van de boeken. De heren
P. Calis en J. Kemp hebben vele jaren met enthousiasme en hart
voor de zaak deze toezichthoudende taak ingevuld en
aangegeven het stokje te willen overdragen. We roepen u op zich
aan te melden bij onze penningmeester Stephan via
secretariaat@bpv-de-eng.nl of 06 25 33 82 55
OVERIGE ZAKEN
Er is weer een nieuwe BPV (Orpheus) opgericht en daarmede is
de BPV-'dichtheid' (woningen binnen een BPV gebied in Laren)
op ca 85% gekomen! Op naar de 100%!

ALGEMEEN
Met elkaar is en blijft alertheid met betrekking tot onze veiligheid
in de buurt vereist want zeker een dorp als Laren blijft populair
onder het dievengilde.
Elkaar (aan)spreken en ontmoeten is een belangrijke bijdrage aan
cohesie, welzijn en veiligheid en blijf elkaar ook aanmoedigen op
dat front.
We wensen u een mooie, veilige en in alle opzichten 'warme'
zomer toe!
Rik, Caspar & Stephan
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