
BPV De Eng November 2015

LEDENVERGADERING 

Ook dit jaar nodigen wij u weer gaarne uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering! 

Een bijzonder interessante inleiding zal gegeven worden over de 
mogelijkheden om langs digitale weg en ook 'op afstand' vele 
functies, mede betrekking hebbend op de veiligheid, in 
uw woning uit te oefenen: ook wel ”domotica” genoemd.  

Deze vindt plaats op maandag 16 november in Laar en Berg, 
aanvang 20.00 u. 

De koffie staat weer klaar en we sluiten af met een hapje en een 
drankje. De agenda ontvangt u binnenkort. 

U bent weer van harte welkom en we rekenen op een grote 
opkomst! 

VAN HET BESTUUR 

Samenstelling 
In de Nieuwsbrief van juli gaven wij aan dat twee van de 5 
bestuursleden aftreden en wel Rob Uelen en Jan Haverkamp. Zij 
stellen zich niet meer herkiesbaar. 
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor 1 vacature. 
Binnen het bestuur zijn we tot de conclusie gekomen dat we met 
3 leden (secretaris, penningmeester en voorzitter) wel verder 
kunnen want daarmede zijn de relevante portefeuilles goed te 
verdelen.  Vanzelfsprekend staan we op de komende leden 
jaarvergadering nog stil bij het afscheid van Rob Uelen en Jan 
Haverkamp. 

BPV site 
Hopelijk kijkt u met enige regelmaat op onze site (www.bpv-de-
eng.nl) want daarop vindt u de meest actuele onze bpv rakende 
informatie met soms ook verwijzing naar andere relevante 
informatie bronnen. Het aantal bezoeken of hits loopt met de 
maand op dus dat is een goed teken! Gemiddeld ligt het aantal 
op 351 per maand. 
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Wijkagenten: 
Frank Kok & Remco Wessels 

Bij onraad bel 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  Frans de Zeeuw 
Bestuurslid   Jan Haverkamp 
Bestuurslid   Rob Uelen  

Leden per jan 2015: 180 
Aantal woningen in BPV: 225 

NIEUWSBRIEF 
 3 maal per jaar & op www.bpv-de-eng.nl  

http://www.bpv-de-eng.nl/
mailto:frank.kok@politie.nl?subject=
mailto:remco.wessels@politie.nl?subject=
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mailto:remco.wessels@politie.nl?subject=
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Overleg BPV-en, gemeente en politie 
Er is weer 1 BPV bijgekomen (Heidezicht) en een 2e in oprichting 
en daarmede gaat de 'BPV dichtheid' weer omhoog! Centraal 
hebben we BPV stickers en tijdschakelaars (voor elk lid één als 
actie in deze donkere periode -zie onder-) ingekocht en die gaan 
we nog uitdelen! 

Wijkcoördinatoren 
In drie wijken van onze BPV zullen nieuwe wijkcoördinatoren 
worden benoemd.  Met kandidaten hiervoor zal contact worden 
gezocht. De wijkcoördinatoren zullen bij de bewoners van hun 
eigen wijk langs gaan (of hebben dat reeds gedaan!) om 
gegevens als e-mailadres, nieuwe bewoners/leden en mogelijk 
achterstallige contributiebetaling te actualiseren. 

UIT DE WIJK 'DE ENG' 

Een poging tot inbraak in de wijk 't Tuintje, Schuilkerkpad, 't 
Schepeltje heeft plaats gevonden en daar is het gelukkig bij 
gebleven. Zoals reeds aangegeven zoeken we enige nieuwe 
wijkcoördinatoren (voor Chris v Gaans, Everhard van den Brakel 
en Rob Uelen). Wij gaan er mee aan de slag maar 'spontane' 
aanmelding uit de betreffende wijk (zie in linker katern van deze 
Nieuwsbrief) voor de functie is natuurlijk ook welkom! 

Hopelijk heeft u een zomer buurtborrel georganiseerd of neemt 
u nog initiatieven voor een samenkomst: goed voor de 
onderlinge contacten en (soms) kennismaking! 

VAN DE POLITIE 

Situatie in Laren 
Tot en met de maand juli is het aantal (pogingen tot) inbraken in 
Laren van in totaal 59 stabiel. Het oplossingspercentage is 
behoorlijk omhoog gegaan in verband met de aanhouding van 
een groep inbrekers. Als trend is waarneembaar dat het gebruik 
van een ladder of kliko 'als opstap' naar de eerste verdieping toe 
neemt en ook worden nogal wat ramen geforceerd. 

Advies: hou de 'opstapmogelijkheden' zo veel mogelijk buiten 
zicht en bereik van de ongewenste bezoeker en goed hang- en 
sluitwerk is ook cruciaal in deze!  

Actie donkere dagen 
In deze maand wordt ook weer landelijk campagne gevoerd in 
het kader van het 'donkere dagen offensief' en als ondersteuning 
daartoe zullen wij u voorzien van een (waarschijnlijk voor u extra) 
tijdschakelaar, die u zeker in deze dagen van pas komt! De eerste 
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Wijkcoördinatoren: 

Caspar de Valk [klein laren 15] voor 
Klein laren 

Rob Uelen [Veerweg 14] voor Veerweg 
/ Steffenshein West 

Everhard van den Brakel [Slangenweg 
34] voor Groeneweegje / 
Slangenweg / Korenschoof 

Eric van den Berg [Wagenpad 32] 
voor Wagenpad / Zijtak 

Chris van Gaans [’t Schepeltje 20] voor 
’t Tuintje / Schuilkerkpad / ’t Schepeltje 

Jan Haverkamp [De Dissel 10] voor De 
Dissel / Zevenenderdrift 

Wim Vaal [ Steffensheim 11] voor 
Ooghout / Steffensheim 

Wim van Schalkwijk [De Kwartel 5] 
voor De Kwartel 

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
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schakelaar is onder aanwezigheid van burgemeester Roest 
uitgereikt aan een bewoner op Klein Laren. 

In deze periode 3 insluipingen, 1 poging en 1 babbeltruc.  

De laatste heeft plaatsgevonden op de SCHERING in Laren. De 
84 jarige bewoonster is met de nodige smoezen naar de douche 
op de verdieping gelokt. Waarschijnlijk heeft dader1 de voordeur 
op een kier laten staan om dader 2 toegang te geven tot de 
woning. Er is geld en sieraden buit gemaakt.  

GRAAFLAND, INSLUIPING, gepleegd op 03/10 tussen 15.00 uur 
en 23.00 uur. Waarschijnlijk ingeslopen via achterdeur terwijl de 
bewoners in de tuin aan het werk waren. Buit gemaakt. 

HOEFLOO, INSLUIPING, gepleegd op 16/09 om 15.58 uur. Er 
zijn 2 insluipers overlopen in een woning op de Hoefloo. Er is 
vermoedelijk ook buit gemaakt. Het zou gaan om 2 getinte 
mannen (Roma uiterlijk) van ongeveer 40 jaar. Een van de 
mannen droeg een donker kleurig  petje Beide mannen hadden 
een vrij grote neus. Opvallend was dat een dader  een grijs 
kleurig vest droeg met op de rug de naam “Portugal” of een 
woord dat daar sterk op lijkt. 

LINGENSKAMP, INSLUIPING, gepleegd tussen 10/09 en 
20/09. Waarschijnlijk terwijl de bewoners in de voortuin aan het 
werk waren is ingeslopen via de achterdeur. Bewoners merkte 
later pas dat de diefstal was gepleegd. Buit: Sieraden en geld. 

BRINK, POGING, gepleegd op 26/08 tussen 18.30 uur en 19.30 
uur. Harde bonken op de voordeur waardoor de haak van de 
kierstandhouder was afgebroken. Deur is niet open gegaan. 

UITGELICHT 

De donkere dagen breken weer aan en daarmede ook de 
periode waarin de meeste inbraken plaats vinden met de 'top 
maanden' november, januari, februari en de 'piekmaand' 
december! 

Wat te doen: 
Geef de woning altijd een bewoonde indruk 
Lichten aan / uit door gebruik tijdschakelaars door het 
hele huis (achter)deuren ook te verlichten door 
bijvoorbeeld een buitenlamp, die reageert op beweging 
Geen ladders / kliko's /  (tuin)gereedschap rondom de 
woning 
Bij vakantie afwezigheid: regel burenzorg voor post, 
gordijnen en extra alertheid 

Naast de bekende preventiemethodes als: 
 goed hang- en sluitwerk 
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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 

• Nooit kostbare spullen in het 
zicht laten liggen 

• Er wordt bij voorkeur 
ingebroken als u niet thuis 
bent.  

• Wees dus ook oplettend bij 
korte afwezigheid, zoals een 
winkelbezoek, een trouwfeest 
of een begrafenis.  

• Meestal komt een inbreker 
langs de achterzijde van uw 
woning.  

• Kijk ook op 
ww.woonveiliger.nl 

En onthoud, gelegenheid maakt 
de dief!

http://www.woonveiliger.nl/elearning
http://www.bpv-de-eng.nl
http://www.woonveiliger.nl/elearning
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dure spullen uit het zicht 
bijzetsloten 
goed beslag 

En de meest voorkomende inbraakmethodes: 
schroevendraaier (forceren deuren / ramen) 
gebruik koevoet / breekijzer 
flippermethode met pinpas (wegduwen slotschoot) 
verwijderen van houten of kunststof glaslatten  
ingooien of -slaan van een glasruit  

ALGEMEEN 

Laren blijft landelijk zeer hoog scoren als het om 
inbraakfrequentie (aantal inbraken in relatie tot aantal 
wooneenheden) gaat: binnen top 4. We kunnen dan ook niet 
genoeg herhalen dat uw handelen in de vorm van eigen 
maatregelen en alertheid in de wijk (schroom niet 112 te bellen) 
van het grootste belang zijn en blijven!  
Wist u dat de impact van een inbraak hoog is? Ruim 20% van de 
slachtoffers ervaart een inbraak na één jaar nog steeds als zeer 
traumatisch. 

Er komen ook weer veel mensen langs de deur: 
Laat ze niet binnen 

Wees alert op mogelijk een tweede bezoeker 

Geef nooit pasjes / pincodes af 

Vraag legitimatie bij twijfel 

Gebruik eventueel de kierstandhouder 

Mocht u in de positie geraken dat u gedwongen wordt om 'mee 
te werken' dan geldt: 

R ustig blijven 

A ccepteren 

A fgeven van gevraagde spullen 

K ijk goed voor signalement 

We hopen u in grote getale te ontmoeten op de komende Leden 
Jaarvergadering op 16 november a.s.! 

Dit is de laatste Nieuwsbrief in het jaar 2015: we melden ons 
weer in februari 2016 (los van eventuele tussentijdse mailings en 
nieuws updates op onze Site!). 

Het bestuur wenst u een goede afsluiting van dit jaar met nu al 
de beste wensen voor een 

gezond en veilig 2016 en............BLIJF ALERT "  ! ! !
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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 

http://www.politiekeurmerk.nl
http://www.politiekeurmerk.nl
http://www.bpv-de-eng.nl

