
BPV de Eng

NIEUWE NIEUWSBRIEF 
O P Z E T E N V E R S P R E I D I N G 

NIEUWSBRIEF

We introduceren een nieuwe vorm! 

We maken de Nieuwsbrief compacter 

(1dubbelzijdig A4) waarbij elke regel 

nieuwswaarde heeft.  U kunt sneller de 

informatie tot u nemen. 

De verspreiding van de papieren versie 

blijft 2x jaarlijks plaats vinden en zal voor 

deze editie en de 2 edities in 2020 bij 

ALLE bewoners van het gebied BPV de 

Eng in de bus belanden!

Indien u na lezing commentaar wilt 

leveren op de nieuwe opzet kan dat altijd 

via secretariaat@bpv-de-eng.nl 

Van Bestuur 

Samenstel l ing bestuur/

kascommissie wijzigt 

( z i e a g e n d a A LV 1 2 

november)

Nieuwe wijkindeling (van 8 

naar 6): zie in katern op 

achterzijde

O v e r 2 0 2 0 G E E N 

CONTRIBUTIE gezien 

kaspositie (toelichting ALV 

12 november)

We hopen op nog meer 

(betalende) leden in 2021! 

Remco Wessels & Hans 
Post

Bij onraad bel 
direct 112 of anders: 
0900 - 8844
remco.wessels@politie.nl
hans.post@politie.nl
Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b, 
Laren 

A l leen Maandag & 
donderdag van 09.00 - 
12.30 uur.

M e l d p u n t 
Openbare Ruimte 
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.

november 2019

www.bpv-de-eng.nl
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We bevinden ons nog in 
de donkere dagen en 
daarmede kunnen we 
niet genoeg herhalen: 

Zorg voor goede 
sloten 

Aanwezigheid goede 
buitenverlichting 

Plaats waardevolle 
spullen niet in het 
zicht 

Laat het licht binnen 
aan- en uitgaan 

middels 
tijdschakelaars 

Gebruik een TV 
simulator in de 
avond uren

Meld uw afwezigheid 
WEL aan de buren 

(die ook de 
brievenbus legen!) 

Meld uw afwezigheid 
NIET via social 
media 

NIEUWS  
INBRAAKTRENDS 2019
• Totaal aantal circa 30% lager

• V r i j s t a a n d e e n 2 / 1 k a p 
woningen worden in 80% 
geraakt

• Bewoners zijn in 40% 2 of meer 
dagen afwezig

• Bij 90% van de inbraken is er 
niemand thuis

• Via raam 65% en via 1e etage 
30% score

• Kern trekken neemt toe: bijna 
20%

• De middag (35%) en avond 
(65%) populair

AANDACHTSPUNTEN 
M.B.T. INBRAAKTRENDS
• Inschakeling buren bij langere 

afwezigheid

• Verlichting in/om huis

• Goed hang- en sluitwerk ramen

• Preventieniveau 1e etage ook 
op orde

• Kerntrekbeslag effectief

• Alertheid en melding verdachte 
situaties (112)

INITIATIEVEN VANUIT 
BPV DE ENG
• TV Simulator: zie technische 

informatie op BPV site

• Meld uw buitencamera ook bij 
de politie: www.politie.nl/
cib

• www.Slimthuis.app (gratis) geeft 
u inbraak wijkinformatie 

• BPV Whatsapp regels worden 
opgerekt in gebruik (met 
melding van inbraak en/of 
colportage)

P.K.V.W. ENQUÊTE EN  
PREVENTIE ACTIES
• Uw mening gevraagd naar eigen 

preventieniveau

• Perceptie vaak te optimistisch

• Gratis en vrijblijvende inspectie 
mogelijk

• Vos IJzerhandel/Huizen is paraat

• U bepaalt zelf of en welk advies 
u opvolgt

• Raadzaam: kerntrekbeslag/
cilinders (resp. €100 / €40 per 
slot) 

DONKERE DAGEN
• Periode okt - jan een 45% 

grotere inbraakkans

• Buiten- binnenverlichting van 
belang

• Goed hang- en sluitwerk

• Sluit deuren en ramen altijd af

• Schakel zo nodig buren in bij 
afwezigheid

• Z i e o o k 

www.geefinbrekersgeenkans.nl

• ALV 12 NOVEMBER A.S.

• U bent weer welkom in het 

Brinkhuis vanaf 19.30 u (start 

bijeenkomst rond 20.00 u)!

• Tot dinsdag de 12e november! 

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

Leden per nov 2019: 192
Aantal woningen in BPV: 255

Wijkcoördinatoren:

Caspar de Valk [Klein Laren 15] voor 
Klein Laren, secretariaat@bpv-de-eng.nl 
of 
(06) 25 33 82 55

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

Stephan Langen [Slangenweg 6] voor 
Steffenshein / Groeneweegje / Slangenweg 
Noord / Kwartel 9 - 25
(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 / Kwartel 
1-8, 10, 12, 14 16 / Tuintje
(06) 46 18 85 58

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

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.

http://www.geefinbrekersgeenkans.nl
http://www.geefinbrekersgeenkans.nl

