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VAN HET BESTUUR 
Ons nieuwe driemanschap (secretaris Caspar de Valk, 
penningmeester Stephan Langen en voorzitter Rik Kloos) is al 
enige keren bij elkaar gekomen ter bespreking van nogal wat 
zaken: 
1. Ledenvergader ing s te l len we vast op maandag 

14 november 2016 om 20.00 u  in het Raadhuis te Laren. 
Noteer deze datum vast in uw agenda! 

2. Twee nieuwe wijkcoördinatoren  hebben we kunnen 
begroeten: Sander Baks  ('t Schepeltje/Schuilkerkerpad) en  
Jan van Andel  (Slangenweg/Groene Weegje/Korenschoof), 
die e.e.a. invult in samenwerking met Stephan Langen.  

3. Ledenadministratie  wordt zo veel mogelijk geactualiseerd. 
We missen vaak nog essentiële informatie zoals 
bijvoorbeeld: e-mail adressen & 06 nummers.  Ook, door 
vele 'verhuismutaties' in de woongebieden, klopt niet altijd 
de 'combinatie' naam/adres. Wij blijven werken aan 
actualisatie en de wijkcoördinator zal u daarover benaderen 

4. Achterstallige contributiebetalingen baarden ons zorgen. We 
zijn verheugd te constateren dat bijna 90% van de 
geregistreerde leden heeft betaald 

5. Whatsapp toepassing voor signalering van onveilige situaties 
vraagt ook onze aandacht en hierover meer in een apart 
hoofdstuk in deze Nieuwsbrief. 

BUURTPREVENTIE & UW WIJKCOÖRDINATOR 

M e t e l k a a r p ro b e re n w e e e n z o g ro o t m o g e l i j k e 
(inbraak)veiligheid te bewerkstelligen en als bestuur (met name 
via verstrekking van informatie en jaarlijks tijdens de 
ledenvergadering) en wijkcoördinator doen wij er alles aan om uw 
bewustwording en alertheid op dit terrein zo veel mogelijk te 
stimuleren: u bent primair de factor, die de veiligheid in de wijk 
bepaalt! 
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Wijkagenten: 
Remco Wessels & Frank Kok 

Bij onraad bel direct 112 
of 

anders: 0900 - 8844 
of 
per per mail: 
frank.kok@politie.nl 
remco.wessels@politie.nl  

Politiepost Laren 
Groene Gerritsweg 2b, Laren 
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 
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. 

Bestuur BPV de Eng: 
Voorzitter     Rik Kloos  
Secretaris    Caspar de Valk 
Penningmeester  Stephan Langen 

Leden per juni 2016: 193 
Aantal woningen in BPV: 255 

NIEUWSBRIEF 
3 maal per jaar & op www.bpv-de-eng.nl
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mailto:remco.wessels@politie.nl?subject=
mailto:frank.kok@politie.nl?subject=
mailto:remco.wessels@politie.nl?subject=
http://www.bpv-de-eng.nl
http://www.bpv-de-eng.nl


BPV De Eng Juli 2016

De wijkcoördinator (zie in linker katern wie uw wijkcoördinator is) 
kan hierbij tot hulp zijn door: 
• u te kennen en nieuwe bewoners te verwelkomen, 
• te stimuleren dat u uw huis adequaat beveiligt, 
• u attent te maken op onveilige en/of verdachte situaties. 

Stimulering, bewustwording en alert op verdachte situaties (met 
signalering via 1 1 2) zijn de sleutelwoorden en ùw houding is 
allesbepalend 

Ook elkaar ontmoeten in groter wijkverband draagt daar aan bij 
dus gebruik deze zomerse periode vooral ook voor een informeel 
samen komen met een borrel e/o BBQ De BPV levert   een 
financiële bijdrage per betalend (woonadres)lid (voor informatie: 
secretariaat@bpv-de-eng.nl). 

UIT DE WIJK 'DE ENG' 
Ons gebied, met grofweg de buitengrenzen Klein Laren, Zijtak, 
Wagenpad, De Dissel, 't Schepeltje, Schuilkerkpad en de Eng, telt 
255 wooneenheden met 193 geregistreerde leden en is 
daarmede de op 3 na grootste BPV in Laren (er zijn er momenteel 
14). 
Ons doel als bestuur is om tot 225 leden te komen (ca 10% van 
het woonbestand is/wordt verkocht e/o tijdelijk verhuurd) 
waarmede we een fraaie 'dekkingsgraad' creëren. We roepen u 
op de buren uit uw wijk, die nog géén lid zijn, aan te sporen om 
ook lid te worden. 

Afgelopen maanden is er sprake geweest van 2 pogingen tot 
inbraak en 1 diefstal van onderdel(en) (airbags, navigatie) uit 
een auto voor zover ons bekend. 

En we kunnen het niet genoeg zeggen: zorg dat uw huisnummer 
goed zichtbaar is (met name voor eventuele hulpverleners) en uw 
heggen (sommige heggen zijn wel 3 of 4 meter hoog) laag 
blijven. 
Ook zijn sommige heggen zo breed dat de stoep voor een 
wandelaar niet begaanbaar is en genoodzaakt is op de rijweg te 
lopen! Dit kan niet de bedoeling zijn c.q. levert onnodig gevaar 
op voor de wandelaar en (auto/fiets)weggebruiker. 

WHATSAPP TOEPASSING 
Ook wij gaan deze toepassing voor en door de bewoners van ons 
BPV gebied van 'de Eng' introduceren! 

Wat houdt dit in? 
In aanvulling op de email alerts is er behoefte aan een medium 
waarmee men snel en alert elkaar kan informeren over 
(dreigende) incidenten in de buurt: denk bijvoorbeeld aan 
(vermoeden van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, 
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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 

Wim 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. 

mailto:secretariaat@bpv-de-eng.nl
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bedreiging of mishandeling in de buurt. 
Natuurlijk: als het gevaarlijk is/lijkt schroom dan vooral ook niet 
112 te bellen 
  
Wij gaan u uitnodigen voor deelname aan een WhatsApp groep, 
die gebruik maakt van de S A A R methode: 

Signaleer Alarmeer App Reageer 

U wordt binnenkort allen via mail benaderd door de secretaris 
met als bijlage de ‘gedragscode Whatsapp' (hoe gaan we met 
deze toepassing om) en met enige vragen naar informatie voor 
aansluiting bij de groep. Vooralsnog gaan we uit van één 
totaalgroep voor de BPV de Eng daar vaak sprake is van 
mobiliteit van de crimineel. 

Deze toepassing zal ook onderwerp zijn op de komende 
Ledenvergadering van 14 november 2016 via een inleiding van 
onze ervaringsdeskundige wijkagent Remco Wessels en dan bent 
u natuurlijk ook in de gelegenheid ervaringen uit te wisselen en 
vragen te stellen!  

VAN DE POLITIE 
Het aantal (pogingen tot)inbraken is met 33 gelijk aan dezelfde 
periode (januari - juni) vorig jaar. 
Ook valt op dat binnen de bestaande BPV gebieden het aantal 
lager is dan daarbuiten waarbij nu in Laren een 'dekkingsgraad' 
van in BPV's gelegen woningen van over de 50% is. 

Toch nog enige feiten over het jaar 2015 (nu pas beschikbaar): 

VEILIGHEIDSBELEVING 
Bijna 10% voelt zich wel eens onveilig binnen de eigen buurt en 
de veiligheid is beoordeeld met het cijfer 7,6 (in vergelijking met 
2013 0,3 hoger dus een vooruitgang). 
Ruim 15% van de bewoners denkt dat de criminaliteit in de buurt 
is toegenomen en ruim 50% dat die gelijk is gebleven.  
In de veiligheidsmonitor geeft 17% van de respondenten in 
Laren aan dat zij de kans (heel) groot achten slachtoffer te 
worden van een woninginbraak  ('raakt' in de praktijk < 1% van 
de bewoners) 

AANTAL EN AARD INBRAKEN 
Met 79 in aantal is sprake van aan afname met 11 (12%) en de 
meeste inbraken zijn in maart en december gepleegd. 
Van de 79 inbraken is het aantal pogingen 20 (volgens landelijk 
beleid meegeteld als inbraak) en insluipingen 14. 

© 2016 BPV de Eng www.bpv-de-eng.nl �3

Preventie 
Wat kunt u doen voor de 
komende periode:  

• Tijdens vakantie de woning 
laten beheren door buur of 
vriend 

• Zorgen dat de post wordt 
opgeruimd 

• Zorg dat de tuin bijgehouden 
wordt.  

• Meld niet op sociale media 
dat je op vakantie bent door 
”kiekjes” te delen.  

• Goed hang- en sluitwerk.  

• Kijk ook op 
www.veiligopreis.info 

En onthoud, gelegenheid maakt 
de dief!

http://www.veiligopreis.info/criminaliteit/woning-achterlaten.htm
http://www.bpv-de-eng.nl
http://www.veiligopreis.info/criminaliteit/woning-achterlaten.htm
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PLAATS INBRAKEN 
Zevenend scoort het hoogst met 27, gevolgd door de 
Dorpskern (16) en Steenbergen (10). 

INBRAAK/VERNIELING AUTO'S 
Het aantal auto-inbraken is met 65 sterk verlaagd (25% ten 
opzichte van 2014) maar het aantal vernielingen van 35 is fors 
hoger (35% ten opzichte van 2014). 
Wat leren deze ervaringscijfers? 
✓ Angst om slachtoffer te worden kun je zelf door 

maatregelen (grotendeels) weg nemen 
✓ Insluiping (bijna 20% van de inbraken) kunt u vrij 

gemakkelijk voorkomen 
✓ Aantal inbraken van 79 is op ruim 11000 inwoners landelijk 

gezien erg hoog; 
✓ Gebruik uw garage als autostalling 

…………..en…………….. 
✓ Wees lid van de BPV (u ontvangt informatie waar u wat mee 

kunt!)  

UITGELICHT 

We zitten weer midden in het zomerseizoen en dan spelen de 
volgende zaken ter voorkoming van inbraken: 

Sluit ramen/deuren af ook al bent u maar even weg 
Schakel buren in bij vakantie afwezigheid (post, auto op uw 
oprit) 
Laat uw huis met bewoonde indruk achter tijdens langere 
afwezigheid 
Denk altijd aan verlichting 's-avonds (beneden en boven) 
Buitenverlichting (en camera) schrikt af 
Ook tuinonderhoud bij langere afwezigheid 
Sluit tuinhek, deuren en ramen af om insluiping te 
voorkomen 
Goed hang- en sluitwerk blijft gewenst 
Ladders/containers buiten bereik voor opstap 

ALGEMEEN 

Ruim 55% van de inbraken vindt overdag plaats, 30% in de 
avond en ‘slechts’ 15% ’s nachts. 

Dit geeft eens te meer aan dat bij het verlaten van het huis altijd 
waakzaamheid en zorgvuldigheid vereist is als het 
om afsluiten van ramen en deuren gaat. 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in oktober. 
Laten we met elkaar ook de zomer weer veilig 
door komen en het bestuur + wijkcoördinatoren 
wensen u in alle opzichten een prachtig seizoen 
toe.
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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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