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Verspreiding 
De Nieuwsbrief gaat deze keer naar alle ca 255 bewoners binnen 
het gebied van BPV de Eng (met bijna 200 leden). 
Enerzijds om de niet-leden te laten zien hoe de 
informatieverstrekking langs deze weg (naast andere vormen als 
verzending van politieberichten en via onze site www.bpv-de-
eng.nl ) verloopt en anderzijds om inhoudelijke redenen en dan 
meer specifiek de initiatieven, die we willen nemen op het terrein 
van verhoging preventie (zie verderop onder de led-apparaatjes 
en PKVW). 
En voor de niet-leden: schroom niet om lid te worden 
(bijdrage €6,50 per jaar en aanmelding via secretariaat@bpv-de-
eng.nl )!  

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

12 NOVEMBER 2018 (20.00 u Brinkhuis) 
We komen weer bijeen en hebben een boeiende agenda met 
aandacht voor mogelijke plaatsing van AED apparaten in Laren, 
de bestuurssamenstelling, informatie van de politie over 
(inbraak)ontwikkelingen dit jaar, trends en last-but-not-least: 
Informatie over initiatieven vanuit alle BPV's en de BEL om het 
preventieniveau in uw woning te verhogen! 
Na de pauze vindt een presentatie plaats door Vos IJzerhandel uit 
Huizen over bouwkundige maatregelen mede in het kader van 
het P(olitie)K(eurmerk)V(eilig)W(onen). 
De agenda vindt u separaat van de Nieuwsbrief in uw bus (naast 
de elektronische weg).  
U bent hartelijk welkom (dus ook niet-leden) vanaf 19.30 u in 
het Brinkhuis! 

VAN HET BESTUUR 

Samenstelling   
Een bestuurder treedt telkens aan voor 3 jaar. Dit jaar is de 
secretaris, Caspar de Valk, aftredend maar herkiesbaar. 
Kascommissie 
Hugo Landman hebben we bereid gevonden om toe te treden als 
opvolger van Jacques Kemp. Jacques, dank voor jouw inzet en 
Hugo: welkom! 
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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 
2 maal per jaar & op www.bpv-de-eng.nl

mailto:remco.wessels@politie.nl?subject=
mailto:hans.post@politie.nl
http://www.bpv-de-eng.nl
http://www.bpv-de-eng.nl
mailto:remco.wessels@politie.nl?subject=
mailto:hans.post@politie.nl
http://www.bpv-de-eng.nl
http://www.bpv-de-eng.nl
mailto:secretariaat@bpv-de-eng.nl
mailto:secretariaat@bpv-de-eng.nl
http://www.bpv-de-eng.nl


BPV De Eng November 2018

Contributiebetaling 
Bijna alle leden hebben betaald en dat geeft ons de ruimte die 
dingen te doen om te zorgen de veiligheid zo optimaal mogelijk 
voor u te belichten! 
Twee specifieke acties  
1 
We sluiten bij de Nieuwsbrief ook een flyer bij, die in het teken 
staat van de donkere dagen in de komende maanden met als 
thema: Avondje weg? Licht aan en deur op slot!  Met de oproep 
om bij verdachte situaties direct de politie via 112 te bellen.  
2 
Voor u kunnen we kleine, 
sterk in kleur wisselende 
ledlamp-apparaatjes 
bestellen (prijs per stuk 
tussen € 10 en € 15). Het 
effect is dat het vermoeden 
wordt opgewekt dat een tv 
aanstaat. Interesse? Meldt 
u zich tot de secretaris via 
secretariaat@bpv-de-eng.nl  
Mocht de interesse 
behoorlijk zijn stelt u ons in 
staat om misschien nog 
scherpere inkoopvoorwaarden te realiseren. Naast uw veiligheid 
wordt dan ook de portemonnee gediend! 
Voor meer technische informatie hierover:  
zie onze BPV-site met het bericht over Led TV. 

UIT DE WIJK ‘De Eng’ 
Door mutaties van bewoners en het feit dat er ook huurders (voor 
hen is een lidmaatschap ook zeker relevant) tussen zijn zal het 
moeilijk haalbaar worden om een 100% 'dekkingsgraad' te 
verkrijgen, maar ons streven blijft erop gericht dat 90%  (nu bijna 
80%) van de bewoners lid is.  

Spreek ook uw mede wijkgenoten aan! Hoe groter de 
ledendichtheid hoe meer we de veiligheid dienen! 

Dit jaar is ons gebied al getroffen door 4 inbraken en daarmede 
scoren we relatief hoog in Laren met een aandeel van ca 10% van 
het aantal (pogingen tot) inbraken. Onze BPV haalt qua 
huizenaantal  bijna 5% (in Laren zijn er ca 5200 woningen). Ons 
gebied ligt gunstig (rand van het dorp) en dat werkt misschien de 
inbraakgevoeligheid in de hand. Alertheid blijft geboden! 

En we blijven herhalen: huisnummers zijn vaak niet zichtbaar 
(belangrijk voor hulpdiensten) en heggen soms zeer hoog 
(daarmede kan de inbreker zijn werk ongestoord doen)! 
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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, secretariaat@bpv-de-
eng.nl  
(06) 25 33 82 55 

Rik Kloos [Veerweg 5] voor Veerweg / 
Steffenshein West  
(06) 51 97 75 43 

Stephan Langen [Slangenweg 6] voor 
Groeneweegje / Slangenweg Noord 
(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 
(06) 46 18 85 58 

Jan Haverkamp [De Dissel 6] voor De 
Dissel / Zevenenderdrift 
(035) 538 66 73 

Jan Willem Vaal [ Steffenshein 11] 
voor Ooghout / Steffenshein 
(035) 538 64 36 

Wim van Schalkwijk [De Kwartel 5] 
voor De Kwartel / ’t Tuintje 
(035) 531 55 18 

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. 
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Collectes aan de deur komen zeer regelmatig voor. Niet is altijd 
duidelijk of dit altijd legitiem/legaal plaats vindt. Vraag altijd 
identiteitsbewijs en laat de persoon nimmer binnen!  
Ook kunt u raadplegen: ww.cbf.nl/collecterooster/ of de collecte 
bekend is bij de gemeente Laren. 

VAN DE POLITIE 
Over de laatste jaren is het aantal (pogingen tot)inbraken tussen 
de 80 en 90 en daarmede scoort Laren landelijk nog steeds hoog. 
Het aantal in 2018 laat tot en met september een mooie daling 
zien van 40% ten opzichte van 2017! 
Het aantal pogingen is gelijk maar de daling zien we bij de 
inbraken/diefstallen. 
Heeft u een camera (met opname functie) in gebruik? Zo ja, s.v.p. 
melden bij de politie want ook voor hen kan een camerabeeld 
helpen bij het opsporen van de dader! 

Enkele cijfers over 2018: 
vrijstaande woningen (55%) zijn het meest in trek naast 2/1 
kappers en appartementen (elk 20%) 
in ca 80% van de inbraken zijn de bewoners langere (50%) of 
kortere (30%) tijd afwezig, ramen blijven kwetsbaar (55% van 
het aantal inbraken waarvan 25% via het ingooien van het 
raam) en in de avond vindt 60% van de inbraken plaats (nacht 
en overdag ieder 20%) 
Opvallend: geen insluiping bekend en het aandeel van 
appartementen stijgt fors.   

Wat leren wij: 
inbraakgevoeligheid naar type woning (vrijstaand & 2/1 
kap) vereist méér preventie van de bezitter 
goed hang- een sluitwerk is cruciaal 
goede verlichting binnen/buiten belangrijk 
alertheid in de buurt als het om verdachte situaties gaat 
(met directe 112 melding) kan nog omhoog   

 

PKVW ENQUÊTE 
Onder alle leden van de 17 BPV's in Laren is een enquête 
uitgezet om naar hun eigen mening te vragen over de kwaliteit 
van het preventieniveau in en om hun eigen huis. Daarbij kon 
worden aangegeven of die voldoende of onvoldoende is. 
Bij tientallen leden van de BPV's (waaronder enige leden van onze 
BPV de Eng) heeft na ontvangst van de ingevulde enquête een 
gratis woningscan plaatsgevonden. Deze was erop gericht om 
een beeld te krijgen van met name de kwaliteit van het hang- en 
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sluitwerk. Gebleken is dat de perceptie van de huisbezitter (in 
overgrote meerderheid werd “voldoende” aangegeven) nogal 
eens afwijkt van de werkelijkheid en de eigen beoordeling 
daarmede té positief is....... 
Op de ledenvergadering zal hierover meer in detail worden 
gepresenteerd en alle BPV's zullen vanaf medio november op 
dezelfde wijze gaan communiceren naar de leden met adviezen 
en vervolgacties om gezamenlijk een gewenst hoger 
preventieniveau te bewerkstelligen! Wat leert deze actie: het 
niveau kan en moet omhoog! 

DONKERE DAGEN 
We zitten er weer middenin en het grootste aantal inbraken vindt 
in deze maanden plaats (met als piek de periode Kerst en Oud & 
Nieuw). Logisch, het is vroeg donker en er wordt snel(ler) 
doorzien of de bewoners afwezig zijn. 

Wat is belangrijk: 
goede buitenverlichting eventueel in combinatie met 
schriklicht 
binnenverlichting boven als beneden middels tijdschakelaars 
geen of moeilijke 'inkijk' 
sluit deuren en ramen af 
waardevolle spullen uit het zicht 
goed hang- en sluitwerk 

Naast het inschakelen van de buren als u één of meer dagen 
afwezig bent (zoals bijvoorbeeld post, eventueel een auto op de 
oprit, verzorging planten). 

De site www.geefinbrekersgeenkans.nl geeft u veel 

nuttige informatie naast die van www.politiekeurmerk.nl  

AFSLUITEND 
Dit jaar laat in Laren een daling zien van het aantal (pogingen 
tot)inbraken. Daar zijn we blij mee maar wel in de wetenschap dat 
onze alertheid altijd groot moet blijven, de professionaliteit en 
verharding in gedrag van het inbrekersgilde toenemen en het 
beeld volgend jaar weer negatiever kan zijn. 
Met u blijven we streven naar een (nog) veiliger woonomgeving 
mede om zo ook de ogen en oren van onze (politie)handhavers te 
zijn! 

Wij wensen u een goed jaaruiteinde toe met een frisse en veilige 
start in 2019!! 

Vriendelijke veiligheidsgroeten, 

Uw bestuur 
Rik, Caspar & Stephan   
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