maandag 13 november 2017

Jaarvergadering 2017 BPV De Eng
Aanwezig: Voltallig bestuur, Wijkcoördinatoren, Wijkagent [Hans Post] &
ongeveer 60 leden
Onderwerpen
De bijeenkomst is gehouden in de Theater zaal van Het Brinkhuis aan de Brink te Laren
De agenda is was volgt:
1. OPENING
2. MEDEDELINGEN
3. VERSLAG BIJEENKOMST 14/11/2016 (zie nieuwsbrief april 2017)
4. VAN DE VOORZITTER
5. FINANCIËN
6. ENIGE VRAGEN AAN U!
7. INFO VAN / VRAGEN AAN DE POLITIE
8. ALGEMENE RONDVRAAG
9.

Pauze

10. PRESENTATIE HANS POST INZAKE WHATS-APP TOEPASSING
11. SLUITING

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.
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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 BPV-gebied. 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
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.
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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
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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
Noteer alvast in uw agenda:
Maandag 12 november 2018 met ontvangst vanaf 19.30 u in het Brinkhuis.
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