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Allereerst wenst het bestuur van BPV de Ploeg u een mooi,
gezond en veilig 2018!
Oprichtingsvergadering op 17 oktober 2017
Meer dan 100 leden van de 220 aangemelde leden van de BPV
De Ploeg waren aanwezig bij de oprichtingsvergadering in de
openbare school “De Ploeg” aan de Melkweg. Het verslag
hiervan vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Oprichting BPV De Ploeg is een feit
Op 27 oktober jl. zijn de statuten van de BPV De Ploeg officieel bij de notaris gepasseerd.
We staan per 10 november 2017 ingeschreven bij de KvK onder 70041407 en hebben een bankrekening
geopend bij de ING bank.
Vrijwillige bijdrage
Vriendelijk verzoek de vrijwillige bijdrage (2017 en 2018 tezamen) ad € 7,50 te voldoen op
IBAN NL 32 INGB 000 740 8013 ten name van BPV De Ploeg onder vermelding van uw huisadres.
Woninginbraken Laren
De politie meldt dat er medio 2017 ruim 50% meer inbraken waren gepleegd vergeleken met dezelfde
periode in 2016. Gelukkig is dit in de loop van de tweede helft van 2017 rechtgetrokken. De aanhouding
van 2 inbrekers eind mei 2017 heeft hier zeker een rol in gespeeld. De woningcriminaliteit is, vergeleken
met vorig jaar, gelijk gebleven met 80 incidenten. Verouderd hang- en sluitwerk is vaak (mede) de
oorzaak van een geslaagde inbraak. Hier de norm voor goed hang- en sluitwerk:
https://www.politiekeurmerk.nl/
Het Politiekeurmerk werkt met geteste oplossingen waarvan bewezen is dat zij de gelegenheidsinbreker
tegenhouden. De zogenoemde inbraakwerendheid is meer dan 3 minuten. Dit is te lang voor de
gemiddelde inbreker. Het is geen garantie dat geen enkele inbraak meer lukt, maar de kans wordt wel
aanzienlijk verkleind. En wel met 90%.
Attentie Buurtpreventieborden
Wij zijn in overleg met de gemeente over aantal en locatie van
buurtpreventieborden die in onze buurt geplaatst gaan worden.
Oprichting Buurt Whatsapp groep
Er bestaan al enkele whatsapp groepen binnen onze buurt. Meestal
beslaan ze een of meerdere delen van straten waar de deelnemers elkaar
meer of minder persoonlijk kennen. Die groepen voldoen zeker in
bepaalde situaties. Om een groter bereik van melding van verdachte situaties te kunnen realiseren is een
BPV Whatsapp groep een goede aanvulling.
Zoals verteld tijdens de oprichtingsvergadering gelden daarvoor gebruiksregels om de signaleringsfunctie
zo optimaal mogelijk te laten functioneren volgens de SAAR methode, waaraan alle deelnemers zich ook
dienen te houden:
S: Na Signalering van een verdachte situatie
A: politie alarmeren via 112
A: App om uw waarneming bekend te maken aan anderen (alleen actuele meldingen),
R: Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon (maar denk vooral
aan uw eigen veiligheid).
De bedoeling is dat we de plannen verstoren van de verdachte personen.

Wanneer u een bericht ontvangt: géén antwoord versturen, geen bedankjes of smileys of duimpjes sturen,
maar uitsluitend aanvullende informatie of melding van einde van de actie als politie verdachte heeft
aangetroffen.
Het is niet toegestaan de WhatsApp-berichten op bijvoorbeeld Facebook plaatsen. Deelnemers die zich
hieraan niet houden zullen onmiddellijk uit de WhatsApp-groep worden verwijderd. Alles is dusdanig
vertrouwelijk dat het uitsluitend binnen de WhatsApp-groep blijft.
Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan wanneer dit voor de melding echt
noodzakelijk/ van meerwaarde is. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
Om deel te nemen aan de WhatsApp groep is lidmaatschap van de BPV De Ploeg noodzakelijk en geldt
een leeftijdsgrens van 18 jaar. Tevens dient u een mobiele telefoon te hebben waar WhatsApp op
geïnstalleerd is.
Beheerders van de BPV WhatsApp groep zijn : Marjo van der Wardt en Jules Sol (bestuur).
U kunt zich opgeven, met naam en adres en 06 nummer via het mailadres: whatsapp@bpv-deploeg.nl, dus niet op verzendmailadres van deze nieuwsbrief.
Mailt u ons alstublieft als u nieuwe buren krijgt
In dat geval graag een berichtje naar ons nieuwe e-mailadres secretariaat@bpv-de-ploeg.nl. Uw nieuwe
buren krijgen dan van ons een welkomstbericht in de brievenbus zodat wij ze kunnen informeren over de
buurtpreventievereniging.
Uw rol als buurtbewoner
U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen (inbraak)veiligheid door te letten op:
Het sluiten van ramen en deuren. Laat de sleutel niet in het slot zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
De (buiten)verlichting van uw huis
En doe nooit zomaar open voor onbekenden.
Bel 112 bij verdachte situaties
Deur/ brievenbus stickers
We hebben deze stickers uitgedeeld bij de oprichtingsvergadering. Indien u nog geen sticker heeft voor uw
brievenbus of deur, kunt u ons een e-mail sturen met vermelding van uw adres. Wij zorgen er dan voor dat
u er een ontvangt.
Website oproep
We hebben een start gemaakt met een eigen website. www.bpv-deploeg.nl. Wie van onze leden is bekend met WordPress en kan/wil ons
ondersteunen bij het onderhoud van deze website. Meld u aan via ons emailadres secretariaat@bpv-de-ploeg.nl en wij nemen contact met u op.

Bereikbaarheid politie en overige belangrijke telefoonnummers.

Politie spoed, ook bij verdachte situaties
Als elke seconde telt
Voor doven en slechthorenden

Geen spoed, wel politie (bijvoorbeeld informatie,
Aangifte doen)
Voor doven en slechthorenden

112 (ZOWEL POLITIE, BRANDWEER ALS AMBULANCE)
0900-8112 (ZOWEL POLITIE, BRANDWEER ALS
AMBULANCE)

0900-8844 (POLITIE)
0900-1844

Aangifte doen bij de politie kan in veel gevallen ook via internet: zie www.politie.nl/aangifte.
De politiepost Laren is gevestigd op : Groene Gerritsweg 2b (bij de brandweerkazerne) en geopend op maandag en donderdag
van 9.00 uur tot 12.30 uur en bereikbaar via 0900-8844.

Politiepost Laren

Remco Wessels, wijkagent

Misdaad anoniem:

Hans Post, wijkagent

0800-7000 (geen politie, wel gaat uw informatie naar de
politie)

Veilig thuis
(voorheen kindermishandeling/huiselijk geweld)

0800-2000

Buro Slachtofferhulp Gooi & Vechtstreek

035-6556199

Blokkeren bankpas
Blokkeren mobiele telefoon

0800-0313
neem contact op met uw provider

Huisartsenpost Laren NH

0900-1515

Spoedeisende hulp Tergooi Ziekenhuis
Dierenambulance Gooi & Vechtstreek

088-753 16 60
035-683 03 00

Meldpunt Openbare Ruimte (gemeente)

14035 (verkort nummer, zonder 035 ervoor)

