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NIEUWSBRIEF
WORD LID in 2021 !!
In 2020 nieuwsbrief voor alle
bewoners
In 2020 géén contributie
Oproep voor niet-leden: Word lid ! !
Naast nieuwsbrief voor leden ook
politie informatie, (mail)berichten met
tips, uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering én deelname BPV Whats-

Van Bestuur
•

•

Voorzitter Rik Kloos
treedt af na ruim 10 jaar
en we zoeken nog een
nieuwe voorzitter!
Interesse? Meld je aan bij
secretariaat!
Voor 2021 bestuderen
we nog een andere ,
mogelijk meer effectieve
incassowijze voor de
inning van contributie.

Remco Wessels
& Hans Post

•

•

Helaas geen ALV dit jaar
om bekende reden. We
bereiden voor 2021 een
meer informele
samenkomst voor met
ruimte voor actuele
informatie maar vooral
onderlinge, informele
contacten.
Hoewel over 2020 geen
contributie is geïnd is de
kaspositie toereikend
mede omdat de ALV geen
doorgang vindt en er
daardoor weinig kosten
zijn gemaakt.

Bij onraad bel
direct 112 of anders:
0900 - 8844
remco.wessels@politie.nl
hans.post@politie.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b,
Laren

App groep
Contributie €6,50 per jaar vanaf 2021
Hoe meer leden hoe veiliger de buurt
!!
Meld je aan als lid via:
secretariaat@bpv-de-eng.nl

Alleen Maandag &
donderdag van 09.00 12.30 uur.

M e l d p u n t
Openbare Ruimte
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.

•

NIEUWS

•
INBRAKEN T/M OKT 2020
Woninginbraken:
• 27 inbraken (+50%)
• 8 pogingen (-20%)
Voertuigen:
• uit voertuigen 29 (-47%)
• van voertuigen 3 (+50%)
• van brom- snorfieten 25 (-24%)
Opvallend:
Forse stijging woninginbraken Laren
(Gooi en Vechtstreek daling van 20%)
• vrijstaand en 2/1 kap populair
• kerntrekken neemt toe
• avondinbraken scoren het hoogst
• raaminbraken ruim 65% aandeel
• uit voertuigen behoorlijk minder
(bende opgepakt)
Aandacht voor:
• Hang- sluitwerk(raam)
• Kerntrekbeslag
• Altijd afsluiten bij vertrek
• Adequate (binnen)verlichting
ACTIE VANUIT BPV DE ENG
We herhalen graag want van belang:
• TV Simulator (info BPV site)
• Meld
buitencamera
(www.politie.nl/cib)
• Whats App ook gebruiken voor
melding (poging tot) inbraak of
colportage bij u
WAT K U N T U V E R D E R
EENVOUDIG DOEN?
Kosteloos en simpel:
• Gratis woningscan door Vos/Huizen
(of misschien ander bedrijf)
Focus scan op hang- en sluitwerk:
• We z e n l i j k e v e r k l e i n i n g
inbraakkans
• Kerntrekbeslag (< €20 per slot)

Cylinders/SKG** (ca €40 per
slot)
Meerpuntsluiting (ca €400 per
slot incl beslag/cylinder)

AFSCHEIDSWOORD VAN DE
VOORZITTER
Ruim een decennium in het BPVbestuur en dan voornamelijk als
voorzitter: het heeft mij veel geleerd
en met mijn medebestuurders heb ik
gaarne bijgedragen aan de
(inbraak)veiligheid in ons mooie dorp.
Contacten met u, de burgemeester,
de politie en de BEL organisatie zijn
al die jaren zeer constructief
geweest.
De rol van de BPV is mede door de
afnemende bezetting binnen het
politieapparaat belangrijker geworden
en niet voor niets hebben we in
Laren met 16 BPV's bijna een 100%
'dichtheid'.
Kijkend naar onze BPV de Eng zijn
we als bestuur druk geweest met het
'zichtbaar' maken van het belang door
u w a a n d a c h t t e v r a g e n vo o r
(inbraak)veiligheid middels onze
Nieuwsbrieven, tussentijdse
informatie via mails en politieberichten, de inrichting van een zeer
toegankelijke BPV-site en onze
jaarlijkse ledenvergaderingen.
Tevens hebben we in samenwerking
met de BEL, politie en andere BPV's
met het initiatief om gratis
woningscans mogelijk te maken de
drempel om tot minimaal
noodzakelijke preventiemaatregelen
over te gaan verlaagd.
De BPV is faciliterend en alleen u
kunt door eigen gedrag uw
(inbraak)veiligheid waarborgen!
Langs deze weg neem ik afscheid als
voorzitter en het huidige bestuur
(Caspar en Hugo) zoekt nog een
nieuwe voorzitter: Schroom niet om
u kandidaat te stellen mede voor de
continuïteit van de BPV!!
Veiligheidsgroeten!
Rik Kloos

Bestuur BPV de Eng:
Rik Kloos [Voorzitter]
Caspar de Valk [Secretaris]
Hugo Landman [Penningmeester]
Leden per nov 2020: 191
Aantal woningen in BPV: 255
Wijkcoördinatoren:
Caspar de Valk [Klein Laren 15] voor
Klein Laren, secretariaat@bpv-de-eng.nl
of
(06) 25 33 82 55
Rik Kloos [Veerweg 5] voor Veerweg /
Steffenshein West
(06) 51 97 75 43
Stephan Langen [Slangenweg 6] voor
Steffenshein / Groeneweegje / Slangenweg
Noord / Kwartel 9 - 25
(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 / Kwartel
1-8, 10, 12, 14 16 / Tuintje
(06) 46 18 85 58
Jan Haverkamp [De Dissel 6] voor De
Dissel / Zevenenderdrift / Ooghout
(035) 538 66 73
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.

We bevinden ons nu in de DONKERE dagen:
Zorg voor goede
sloten
Bijna 50% grotere
inbraakkans

Binnen én
buitenverlichting
cruciaal
Langer afwezig: schakel
buren in

Verdachte situatie: meld
via 112 en BPV app!
Kijk met buren of er
animo is voor een
whatsapp-groep binnen

de straat dat bevorderd
sociaal contact in de
straat en in deze tijd
kunnen we elkaar goed
helpen

