
BPV de Eng

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

NIEUWSBRIEF

in april en november 2020 voor ALLE 

bewoners in ons BPV gebied!

Immers: dit jaar (2020) géén 

contributie

Indien u na lezing commentaar wilt 

leveren op de nieuwe opzet kan dat altijd 

via secretariaat@bpv-de-eng.nl Van Bestuur 
• D i t j a a r m e t H u go 

Landman a ls n ieuwe 
penningmeester

• Mark Ligtenstein a ls 
nieuw lid kascommissie

• Nu 7 (i p v 9) wijken 
binnen onze BPV

• Enquête onder de leden 
heeft geleerd:

• B P V h e l p t b i j 
b e w u s t w o r d i n g 
inbraakveiligheid

• Inbraak is belangrijkste 
veiligheidsissue voor u

• Alertheid is groter door 
BPV

• Gratis inspectie in eigen 
huis is altijd nuttig

• We gaan, voor u, door op 
de ingeslagen weg met 
deze uitkomst! 

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.
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We bevinden ons nu in 
de zomer dagen en 
daarmede kunnen we 
niet genoeg herhalen: 

Zorg voor goede 
sloten 

Voorkom insluiping 
door open ramen

Wees met elkaar 
alert en let op de 
oudere en zwakkere 
in de wijk

Sluit woning altijd af 
bij vertrek (ook al is 
het maar voor even)

Verlichting binnen/
buiten bij afwezigheid

Schakel zo nodig 
buren in

Verdachte situatie: 
meld via 112 en BPV 
app!

Kijk met buren of er 
animo is voor een 
whatsapp-groep 
binnen de straat

NIEUWS  

ALV NOV 2019 
was weer in Brinkhuis met mooie 
opkomst
• inbraaktrends 2019:
• middag en avond populair en 

bewoners bijna altijd afwezig
• vrijstaande en 2/1 woningen 'in 

trek'
• ramen kwetsbaar en kern 

trekken neemt toe
• top 3 adviezen preventie:

• kerntrekbeslag (gem €10 per 
slot)

• cilinders (gem €40 per slot)
• meerpuntsluiting (gem €400 

incl beslag/cilinder) 
• brandveiligheid 

presentatie Hans 
Schotsman:

• maak vluchtplan en zorg voor 
voldoende rookmelders

• geen aansluiting grote 
stroomverbruikers op 
stekkerdozen

• jaarlijks vegen schoorsteen
• frisse lucht en ventilatie 

helpen tegen 
koolmonoxidevergiftiging

• hans.schotsman@brandweerg
ooivecht.nl  voor gratis advies!

INBRAAKTRENDS 
KWARTAAL 1 2020
woninginbraken:

• 13 (inclusief 3 pogingen) 
waarvan 1 in ons BPV gebied

•  +30% t.o.v. 2019
voertuiginbraken:

• uit/van voertuigen 17 (-10% t 
o v 2019)

• van brom- snorfietsen 7 (+ 
40% t o v 2019)

trends:
• vrijstaand en 2/1 kap 

‘blikvangers'

• avond/nacht is de periode
• via raam ruim 80% van de 

inbraken
• bij werkend alarm blijft het bij 

een poging

PREVENTIE 
AANDACHTSPUNTEN

goed hang- en sluitwerk ramen
minimaal anti kerntrekbeslag
neem 1e etage ook mee
burenhulp bij langere afwezigheid

INITIATIEVEN VANUIT 
ONZE BPV
• LED-TV simulator: zie info op 

BPV site
• meld buitencamera via 

www.politie.nl/cib 
• www.slimthuis.app  geeft u gratis 

wijkinfo
• gratis woningscan voor inzicht 

preventieniveau [kan onder meer 
via Vos IJzerhandel/Huizen]

BIJZONDERE PERIODE
Met elkaar beleven we een 
bijzondere periode en we worden 
geconfronteerd met maatregelen, die 
onze bewegingsvrijheid fors beperken 
maar wel vanwege onze gezondheid. 
Dat vraagt veel discipline maar geeft 
ons ook de tijd voor reflectie en tot 
dingen te komen, die mogelijk een 
verrassende wending in denken of 
doen teweeg brengen. 
Helaas kan ons voornemen om dit 
jaar een 'ALV Light' (korte formele 
bijeenkomst en vooral ruimte voor 
onderlinge contacten onder het 
genot van een drankje en een hapje 
op het complex van Sv Laren) geen 
doorgang vinden maar we 
verplaatsen die naar september 2021!
Wij wensen u een blijvend goede 
gezondheid toe en hopen u op 
dinsdag 17 november vanaf 
19.30 u weer te ontmoeten voor 
een ALV in het Brinkhuis.  

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.
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