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VERSPREIDING 
Hierbij ontvangt u weer onze voorjaarsnieuwsbrief inclusief de 
nota voor betaling van de contributiegelden. 
Verspreiding vindt plaats langs digitale weg naar de ca. 145 leden 
waarvan we het e-mail adres hebben en de papieren versie treffen 
alle 200 leden aan in de bus. We blijven dit vooralsnog zo 
verzorgen tenzij wij veel signalen ontvangen om het anders te 
doen.   

CONTRIBUTIE 2019 
De nota treft u ook aan en we kunnen de jaarbijdrage ook in 2019 
nog steeds op € 6,50 houden! Wilt u spoedig betalen? Dank 
daarvoor! 
Verslag ALV 2018  
De Algemene Leden Vergadering afgelopen november in het 
Brinkhuis werd weer goed bezocht maar het aantal leden dat over 
de jaren komt loopt toch iets terug. Dit betreuren wij natuurlijk! 
Enerzijds is het elkaar ontmoeten altijd nuttig en gezellig en 
anderzijds is informatie uit de eerste hand ook voor u belangrijk. 
Hopelijk wordt deze trend op de ALV van dit jaar doorbroken! 
Digitaal is al geïnformeerd over de inhoud maar dat doen we ook 
nog langs deze weg: 
Inbraken 2018 
• dalende trend (ca. -/- 30%!) 
• vrijstaande woningen en 2/1 kappers 'scoren' het hoogst met 70% van 

de inbraken 
• bij 80% van de inbraken is men niet thuis (korte of langere duur) 
• ramen blijven kwetsbaar (in 55% van de inbraken) 
• in de avond wordt het meest ingebroken (60%) 
In dit kader blijft van belang: 
• goed hang- en sluitwerk 
• binnen- buitenverlichting 
• 'burenhulp' bij afwezigheid 
• afsluiten van ramen en deuren  
• ook goed preventieniveau op de 1e etage 
Camera's 
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken 
en ook andere misdrijven. De politie wil graag weten waar de 
camera's hangen voor deze mogelijke hulp! Aanmelden kan via 
www.politie.nl/cib  

© 2019 BPV de Eng www.bpv-de-eng.nl �1

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

http://www.bpv-de-eng.nl
http://www.politie.nl/cib
http://www.bpv-de-eng.nl
http://www.bpv-de-eng.nl
mailto:remco.wessels@politie.nl?subject=
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Whatsapp gebruik iets ‘oprekken’ 
Toepassing bekend: signaleer, meld (112), plaats bericht op de 
App en mobiliseer eventueel. 
We rekken dit beginsel iets op (en communiceren deze 
aanvullende gedragsregels naar gebruikers): 
• meld via de App óók in uw ogen verdachte en/of opdringerige 

colportage en collectes en het is aan uw inschatting of u ook 
een 112 melding doet 

• naast natuurlijk aangifte bij de politie: meld via de App ook 
een (poging tot) inbraak (alleen straatnaam) opdat andere 
bewoners extra alert zijn (terug-kom-risico in de buurt is groter) 

PKVW enquête 
Zoals bekend is een enquête uitgegaan naar alle BPV leden in 
Laren. Hier kon men een inschatting maken van het 
inbraakpreventie niveau in eigen huis. Zo'n 85% van de 
woningbezitters dacht daar positief ('voldoende') over maar 
woningscans door Vos IJzerhandel leerden dat hiervan in minder 
dan 10% sprake was! De oproep is om via gratis en geheel 
vrijblijvende woningscans een beeld te vormen van de eigen 
thuissituatie en daarop mogelijk preventiemaatregelen te nemen. 
Zie verderop in nieuwbrief. 
Presentatie preventie 
Een deskundige op dit terrein (Maarten van Weel) en tevens ex-
politie beambte gaf in tekst en beeld nog eens aan hoe simpel en 
snel een inbreker de woning kan binnendringen (< 30 seconden) 
door het forceren van sloten en ramen. Hiermede werd het 
belang van goed hang- en sluitwerk weer aangetoond! 
Ook een filmpje inzake de babbeltruc maakte indruk met 
aanbevelingen: 
• nooit betalen/pinnen aan de deur 
• gebruik z.g. ”kier-standhouder” 
• vraag legitimatie 
• collectes na 20.00 u zijn op voorhand verdacht. 
Bestuur 
Onze onvolprezen secretaris, Caspar de Valk, is aftredend maar 
stelt zich beschikbaar voor de komende termijn van 3 jaar. Is met 
instemming van de aanwezige leden van harte aanvaard! 
Financiën 
De penningmeester, Stephan Langen, doet verslag: 
• circa € 1.300 aan inkomsten en uitgaven 
• € 2400 in kas 
• 98% van de leden heeft contributie betaald 
• bijdragen aan buurtborrels (€ 2,50 per betalend lid) zeer 

bescheiden. 

VAN HET BESTUUR 
Algemeen 
Ook dit jaar houden we weer de focus op (inbraak)veiligheid en 
bezien we welke acties we kunnen ondernemen. 
Ook via het overleg met de andere BPV's, Politie en Bel (mede in 
het kader van het Veiligheidsplan 2019 - 2022) zullen we over 
initiatieven nadenken. 
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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. 

mailto:secretariaat@bpv-de-eng.nl
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mailto:secretariaat@bpv-de-eng.nl
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Kascommissie 
Voor Peter Calis, al vele jaren lid, zoeken we nog een vervanger! 
Mocht u geïnteresseerd zijn: meld u bij de secretaris via 
secretariaat@bpv-de-eng.nl   
UIT DE WIJK ‘De Eng’ 
Inbraak 
Tot op heden zijn we getroffen door één inbraak in ons gebied via 
de kerntrek-methode: het slot is via een daarin gedraaide schroef 
er uitgetrokken. Hiertegen is preventief op te treden via 
veiligheidsbeslag (minder dan € 100 per stuk) en/of anti-kern-trek 
sloten (rond € 250 per stuk). 
Leden 
Het ledental is stabiel met 199 woningbezitters. Op circa 250 
woningen is de dichtheid daarmede 80% en we streven naar 
minimaal 90%! Hoe groter de dichtheid hoe groter de 
betrokkenheid van de buurt als het om (inbraak)veiligheid gaat. 
Dus in ons aller belang. Mocht u een buurtgenoot spreken die 
geen lid is moedig deze dan aan om zich te melden bij onze 
secretaris en/of uw wijkcoördinator. 

VAN DE POLITIE & GEMEENTE 
Inbraken  
De dalende tendens binnen Laren in woninginbraken uit 2018 zet 
zich in het 1e kwartaal 2019 verder door met een daling van ruim 
45% ten opzichte van dezelfde periode in 2018! Goed nieuws! 
Opvallend blijft: 
• veel inbraken bij afwezigheid 
• ramen verreweg het kwetsbaarst 
Dus: 
• sluit goed af 
• hang- sluitwerk moet in orde zijn 
• geef woning indruk van 'bewoonde staat' (verlichting/auto 

op de oprit/post weggeruimd)  
Veiligheidsplan Laren 2019-2022 
Missie 
Samen met alle partners en inwoners een veilige leefomgeving 
behouden 
Prioriteiten  
Woninginbraken, Zorg en veiligheid, Jeugd, Ondermijning 
Veiligheidsgevoel 
Wordt in de eigen buurt met een 7,3 beoordeeld. 
Inzoomend op woninginbraken: 
• doel is daling met 25% 
• ook eigen verantwoordelijkheid inwoner 
• buurtpreventie een belangrijke rol met betrekking tot sociale 
cohesie 
• bpv's zullen met gezamenlijke acties blijven ondersteunen  
Belang van BPV's wordt hiermede onderschreven en alleen in een 
goede samenwerking tussen alle relevante partijen binnen de 
gemeente (met name politie, gemeente en bpv's) en natuurlijk de 
invulling van de eigen primaire verantwoordelijkheid kunnen we 
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een nog veiliger woonomgeving creëren en daarmede het aantal 
(pogingen tot) inbraken verlagen. De huidige dalende trend is 
mooi maar Laren scoort nog steeds boven het landelijk 
gemiddelde! 

PKVW ENQUÊTE & INITIATIEVEN 
Zoals boven omschreven hebben deze enquête en daarop 
volgende woningscans geleerd dat het inbraakpreventieniveau bij 
een overgrote meerderheid van de woningbezitters in Laren 
omhoog kan/moet. Daarbij gaat het primair om beter hang- en 
sluitwerk (veiligheidsbeslag, sloten voor deuren en ramen) maar 
kunnen extra voorzieningen als (schrik)verlichting, alarm en 
camera's ook aangebracht worden. 
We adviseren u met klem om een gratis en vrijblijvende 
woningscan te laten verrichten (Vos IJzerhandel te Huizen  doet 
deze maar mogelijk ook andere PKVW erkende bedrijven) om een 
goed beeld te vormen van uw preventieniveau. 
Met name het hang- en sluitwerk is zeer belangrijk! Uw actie: 
• selecteer een specialist (PKVW gecertificeerd) 
• beoordeel de offerte ten opzichte van uw budget en de mate 
waarin het veiligheidsniveau omhoog gaat 
• overleg met de specialist welke onderdelen uit de offerte u wilt 
laten uitvoeren (zwakste schakel) 
• laat de verbeteringen door de specialist uitvoeren 
Binnen de BPV de Eng zijn tot op heden circa 15 inspecties 
uitgevoerd dus.........er is ook binnen onze 'wijk' voldoende 
potentie voor een hoger preventieniveau om de veiligheid te 
vergroten! 

UIT GELICHT 
We gaan weer het zomerseizoen tegemoet en daarmede spelen 
de volgende zaken ter voorkoming van inbraken: 
• sluit ramen en deuren ook bij korte afwezigheid 
• schakel buren in bij langere afwezigheid (post/gordijnen/auto 

op afrit) 
• laat uw huis met bewoonde indruk achter  
• denk aan verlichting beneden als boven 
• buitenverlichting en camera's schrikken af 
• ook tuinonderhoud bij langere afwezigheid 
• ladders/containers/meubilair buiten bereik voor opstap 

• goed hang- en sluitwerk blijft gewenst!  
We hopen dat u gemotiveerd bent na lezing van deze 
Nieuwsbrief om zo nodig extra aandacht aan uw eigen 
inbraakveiligheid te besteden en wensen u als bestuur en 
wijkcoördinatoren een mooie zomer toe!! 

Vriendelijke veiligheidsgroeten, 
Uw bestuur  

Rik, Stephan en Caspar
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ENIGE WEETJES 
Enige inbraaktrends zijn met 
name relevant voor Laren: 

Inbrekers slaan toe in 
duurste en goedkoopste 
buurten 

20% van de woningbezitters 
met WOZ waarde > 5 ton is 
in de laatste 5 getroffen 
door (poging tot) inbraak 

Ook woningbezitters met 
een heel lage WOZ waarde 
zijn vaker slachtoffer (minder 
beveiligd) 

De provincie Noord-Holland 
scoort qua inbraken(met 
Limburg en N-Brabant) 
hoger dan gemiddeld 

In wijken met weinig contact 
tussen buren is 
inbraakintensiteit ruim 2x 
hoger dan die met hoge 
sociale cohesie 

Ruim 20% van de 
inbraakslachtoffers krijgt 
binnen een jaar opnieuw 
ongewenst bezoek
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