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JAARCONTRIBUTIE 
Met deze Nieuwsbrief ontvangt u ook de contributienota voor 
2017. Ook dit jaar weten we de (geringe) bijdrage op € 6,50 te 
houden. Mogen wij u verzoeken deze snel te voldoen opdat we 
weer onze te maken kosten over dit jaar kunnen financieren? 
Dank voor uw aandacht en actie!  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Eind vorig jaar hadden we weer onze jaarlijkse ledenvergadering. 
Dit maal in het Brinkhuis met een mooie ontvangst en 'naborrel' 
bij de fraaie theaterzaal (plaats voor ca 65 personen) en de 
presentatie in die zaal. Helaas moesten onze penningmeester en 
Remco Wessels  verstek laten gaan maar de zaal zat verder goed 
vol! De volgende punten kwamen aan de orde: 

OVERLEG 
Bestuur, bestuur met wijkcoördinatoren en overleg tussen de 
BPV's, BEL en Politie was er weer in 2016. Belangrijke 
aandachtspunten waren de uitrol van de WhatsApp toepassing, 
enige nieuwe wijkcoördinatoren binnen onze BPV (Sander Baks, 
Jan Willem Vaal en Jan van Andel) en een bijzonder nieuw lid dat 
zich meldde: het Vreedenburgh complex. Binnen Laren is het 
aantal BPV's met Scheeperbuurt en Heidezicht nu op 15 
gekomen. 

INBRAAKTRENDS 
Het open breken van ramen en mindere mate deuren vormen met 
insluiping verreweg de belangrijkste methode en 'slechts' 15% 
van de inbraken vindt 's-nachts plaats en bijna 60% op klaarlichte 
dag! De daders komen steeds meer uit de regio en hebben vaak 
vele inbraken op hun kerfstok. Goed hang- en sluitwerk en het 
altijd sluiten van ramen en deuren bij het verlaten van de woning 
blijft essentieel! Inbraakscores op 1000 inwoners over 2015: 
Landelijk 5, Blaricum 11, Huizen 9, Laren 8 en Eemnes 3. 

WIJKCOÖRDINATOR 
Is al veel over gezegd en geschreven: in elke Nieuwsbrief ziet-u 
wie uw wijkcoördinator is en u kunt hem altijd raadplegen of 
aanspreken als het om veiligheid in de wijk gaat! De coördinator 
draagt ook zorg voor een zo actueel mogelijke ledenlijst en 
verwerkt daarmede alle mutaties. Zo ontbreken ook nog veel e-
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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. 

NIEUWSBRIEF 
3 maal per jaar & op www.bpv-de-eng.nl
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mail adressen (zeker van 30% van de leden)!  

ENQUÊTE ONDER DE LEDEN 
Over veiligheid(sbeleving) hebben we u ondervraagd en 20% 
heeft gereageerd. 
Enige uitkomsten: 
• Veiligheid betreft primair de eigen woning en secundair de 

woonbuurt; 
• Invulling vindt primair door de bewoners plaats en daarna 

hebben politie en gemeente een taak; 
• Eigen gedrag en bouwkundige maatregelen zijn verreweg het 

belangrijkst; 
• Rol BPV dient gericht te zijn op preventie en bewustwording 

op thema veiligheid; 
• Het 'cijfer', dat gegeven wordt voor het veiligheidsgevoel is 

gemiddeld een 7. 
• Conclusie: uitkomsten komen goed overeen met de 'BPV 

uitgangspunten' maar het cijfer 7 moet om hoog naar minimaal 
een 8! Daar gaan we met elkaar aan werken! 

FINANCIËN 
Peter Calis lichtte namens de kascommissie de cijfers toe. 
Contributieachterstand uit 2015 weggewerkt en 2016 kent een 
goede 'betalingsdiscipline'. Gaf geen aanleiding voor vragen en 
cijfers werden daarmede goedgekeurd.  

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN 
Verder kwam nog aan de orde: 
• Andere wijze van incasso: onderzoek vindt plaats of e e a niet 

efficiënter kan in 2018. Komt het bestuur op terug. 
• Politiekeurmerk: hoe aan te vragen? Ga naar de site 

www.politiekeurmerk.nl   
• Aandacht voor alleenstaanden: niet primair een BPV 

aandachtspunt maar natuurlijk wel van belang binnen de wijk! 

VOLGENDE LEDENVERGADERING 
Noteer alvast in uw agenda:  
Maandag 13 november 2017 met ontvangst vanaf 19.30 u  
in het Brinkhuis. 

VAN HET BESTUUR 
Dit 1e kwartaal staat in het teken van de jaar evaluatie (zie later), 
het actualiseren van de leden informatie (hiervoor de 
wijkcoördinatoren ingeschakeld) en de aanzet voor het innen van 
de contributie 2017. Tevens hebben uw bestuursleden de 
WhatsApp stickers op de BPV borden aangebracht! 

UIT DE WIJK 'DE ENG' 
Het WhatsApp gebruik vindt vrij 'gedisciplineerd' plaats, 
waarvoor lof! Elke melding dient dan ook '112-waardig' te zijn. 
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Bestuur BPV de Eng: 
Voorzitter     Rik Kloos  
Secretaris    Caspar de Valk 
Penningmeester  Stephan Langen 

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

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 

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. 

http://www.bpv-de-eng.nl
http://www.politiekeurmerk.nl/
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Ons gebied is in 2016 getroffen door 2 woninginbraken en 2 
pogingen daartoe naast enige inbraken uit auto's. 
In 2015 waren er 2 woninginbraken en daarmede laat 2016 dus 
een verslechterd beeld zien en dat is tegenstrijdig met het 
totaalbeeld in Laren (zie later). 
Alertheid blijft hiermede geboden en laten we in 2017 werken 
aan een beter beeld! 

VAN DE POLITIE 
Het beeld over 2016 laat in Laren een totaal aantal (pogingen 
tot) woninginbraken zien van 80 en dit is een daling van 7,5% ten 
opzichte van 2015 (dat ook al lager scoorde dan 2014).  
Zeker binnen 'jonge' BPV-gebieden is een daling waar te nemen 
waarmede de toegevoegde waarde van een BPV nog eens 
bewezen wordt! 

Nadere analyse van (pogingen tot) inbraken leert: 
• ca 75% betreft het forceren van ramen (meerderheid aan de 

achterzijde); 
• ca 25% vindt plaats via de (voor)deur; 
• hoekwoningen en 2/1 kappers zijn verreweg het meest in trek; 
• bij ca 30% van de inbraken waren de woningen langere tijd 

onbewoond; 
• ca 60% van de inbraken vindt in de ochtend of middag plaats. 

Wat leren deze trends 
Ramen met name zijn het kwetsbare deel en vooral aan de achter-
 of zijkant van de woning. De ligging van hoekwoningen en 2/1 
kappers (naast natuurlijk ook vrijstaande woningen) is sterk 
bepalend als het om toegankelijkheid en een snelle vluchtweg 
gaat (en daarop vindt voor een belangrijk deel 'selectie' plaats!) 
Ook woningen die al of niet tijdelijk onbewoond zijn scoren 
relatief hoog. 

Leereffecten vanuit preventie 
Ramen/dveuren: goed hang- en sluitwerk blijft cruciaal. Mocht 
een raam zelden of nooit geopend worden dan is het 'dicht 
zetten' of vervangen door een 'niet scharnierend' onderdeel sterk 
aan te bevelen. 
Ligging woning: zichtbaarheid rond en van de woning zo groot 
mogelijk houden (hoogte heggen, goede buitenverlichting) en 
indien mogelijk is het afsluiten van de achter- en zijtuin ook van 
belang om de toegankelijkheid te bemoeilijken. 
Afwezigheid: naast adequaat hang- en sluitwerk en het 
inschakelen van (avond) binnenverlichting blijft hulp van 
buurtgenoten (post, gordijnen, eventueel auto op de oprit en 
tuinonderhoud) essentieel. 
Tijdstip inbraken: alertheid bij het verlaten van de woning en 
immer deuren en ramen afsluiten zijn belangrijke 
aandachtspunten......ook al verlaat u de woning maar voor korte 
tijd!  
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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  
voor tips en ideeën. 

• En onthoud, de zomerse 
gelegenheid maakt de dief!

http://www.bpv-de-eng.nl
http://ww.woonveiliger.nl
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UITGELICHT 
We gaan het lente- en zomerseizoen weer tegemoet. Op zich 
prima natuurlijk maar deze seizoenen kennen zo hun eigen 
‘inbraakpatronen'. 

Verklein het risico bij bezoek: 
Wees bedacht op smoezen of zogenaamde babbeltrucs; 
Doe de deur niet open zonder eerst te kijken wie er voor 
staat; 
Monteer een kierstandhouder (een stevigere variant op de 
deurketting) op uw deur; 
Medewerkers van instellingen als banken, 
verzekeringsmaatschappijen en thuiszorg komen nooit 
onaangekondigd; 
Als u een collectant niet kent, laat deze buiten wachten en 
doe de deur dicht; 
Geef nooit uw bankpas of pincode af. 

Als u iets in uw buurt ziet wat u verdacht vindt of niet vertrouwt: 
bel 112. 
Zie ook www.politiekeurmerk.nl/babbeltrucks ter voorkoming van 
indringers. 

Verklein het risico bij afwezigheid: 

Goede buiten- en (via schakelaars) binnenverlichting; 
Ramen/deuren afsluiten; 
Hulp/aandacht van buren bij langere afwezigheid; 
Wees terughoudend over uw reisplannen via sociale media; 
Berg ladders en tuinmeubelen op (dienen vaak als opstap 
naar de 1e verdieping); 
Zorg voor een bewoonde indruk van uw huis [oa verlichting]; 
Bij verblijf in de tuin: voorkom insluiping via open deuren of 
ramen. 

ALGEMEEN 
Hoewel er sprake is van een afnemend aantal (pogingen tot) 
inbraak in Laren (geldt niet voor alle ons omringende gemeentes!) 
blijft alertheid geboden: landelijk blijft onze regio zeer hoog 
scoren! De ervaringen in de eerste maanden van 2017 leren dat 
'het verleden geen garantie biedt' en het aantal inbraken 
laat geen daling zien ten opzichte van 2016. De volgende 
Nieuwsbrief verschijnt eind september en wij wensen u een mooi 
en natuurlijk ook weer veilige zomer toe  

Bestuur BPV de Eng
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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 
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