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Beste buurtbewoners,
U leest onze 1ste nieuwsbrief van dit jaar. Allereerst de beste wensen voor
het nieuwe jaar. Wij hopen dat het aantal inbraken blijft afnemen, zoals nu
vanaf vorig jaar het geval is. Verder in deze nieuwsbrief:
- informatie over de Algemene Ledenvergadering;
- het bestuur;
- enquête hang- en sluitwerk;
- bijdrage leden;
- informatie politie over het aantal inbraken van de afgelopen 4 jaar;
- WhatsApp groep met oproep voor een nieuwe beheerder;
- nieuwe buren?
- tips?

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 29 november j.l. is er een Algemene Ledenvergadering gehouden in De Blokhut van “Ons
Genoegen”. In tegenstelling tot de oprichtingsvergadering verleden jaar in het schoolgebouw van De Ploeg
was er nu een lage opkomst van 37 leden; jammer, omdat het een interessante bijeenkomst was. De
conceptnotulen ontvangt u separaat van ons. Jules Sol heeft haar aftreden als voorzitter van de
buurtpreventievereniging bekend gemaakt. Auguste Glastra, thans vicevoorzitter, was bereid interimvoorzitter te zijn totdat er een nieuwe voorzitter is. Na afloop was er een gezellig samenzijn met een
drankje en een hapje.

Bestuur
Na de oproep van de voorzitter tijdens de ledenvergadering hebben zich na afloop
twee potentiële kandidaten aangemeld, Elisabeth Smelt en Ton van de Berg. Zij
gaven aan interesse te hebben in een bestuursfunctie en na kennismaken met het
huidige bestuur is besloten met elkaar te gaan samenwerken. Hartelijk welkom
allebei! Hieronder een voorstelrondje:
Elisabeth Smelt–van Woerkom heeft gewerkt in de volwassen-educatie en de
leerplicht en alles wat daar mee samenhangt. Is kunstschilder (vooral portret) en
heeft als hobby’s o.a. tennis en golf.
Ton van den Berg is een gepensioneerd bouwkundige, (oppas) opa van twee van de vier kleinkinderen met
als hobby’s: wandelen, yoga, fietsen, lezen en zingen.

Enquête hang- en sluitwerk
Naar aanleiding van de enquête die vorig jaar gehouden is in heel Laren op
verzoek van de politie, sturen wij u tevens een brief mee die verspreid is door alle
BPV’s in Laren met de uitkomst van deze enquête. Er zijn tientallen gratis
woningscans gedaan door heel Laren, bij verschillende woningtypes. Bij 85% van
de respondenten die hadden gemeld voldoende te zijn beveiligd qua hang- en
sluitwerk, bleken er toch verbeteringen nodig te zijn om op een veilig niveau te
komen. In bijgaande brief leest u de uitbereide samenvatting van de aanbeveling.
Met uw hulp en voor uw eigen veiligheid kan Laren op een hoger preventieniveau
komen.

Bijdrage leden
Ons ledenbestand bestaat momenteel uit 218 huisadressen. Verleden jaar heeft helaas
niet iedereen betaald; wij stuurden geen nota maar verzochten iedereen via de
nieuwsbrief het bedrag aan ons over te maken. Binnenkort zullen wij u daarom een
aparte nota sturen voor de jaarlijkse bijdrage van € 7,50 per huisadres voor het jaar
2019.

Informatie van de politie Laren: inbraken en eieren gooien
De inbraakcijfers laten een forse daling zien ten opzichte van de vorige vier jaar. De
constante lijn van 80 inbraken per jaar is vorig jaar onderbroken; het aantal is gedaald
tot 59 in 2018. Dat is een daling van 28% ten opzichte van 2017. Een mooi resultaat!
Verder aandacht voor het eieren gooien. Dit is begin 2019 weer begonnen en geeft veel
onrust bij de slachtoffers waarvan de woning soms wel 10 keer bekogeld is. Remco
Wessels, de wijkagent, verzoekt slachtoffers die meerdere malen eieren tegen de
woning hebben gekregen, zich bij hem (via uw BPV) te melden via e-mail met naam,
adres en telefoonnummer. Hij gaat dan met de groep in gesprek over een oplossing

WhatsApp groep
Graag brengen we wederom onze " Ploeg WhatsApp groep" met circa 80 leden onder
de aandacht. Dit kan gewoon naast lidmaatschap van andere WhatsApp groepen. Een
BPV WhatsApp groep krijgt actuele informatie van de politie. Zij zorgt voor een groter
bereik en door toepassing van regels bij meldingen wordt men minder vaak gestoord.
Deze WhatsApp groep is uitsluitend bedoeld voor zaken die reeds gemeld zijn bij
112. (Dus niet dat bijvoorbeeld uw huisdier zoek is of dat u iets te verkopen hebt. Ook
uw medeleven bij inbraken, hoe positief ook bedoeld, moet niet op de WhatsApp groep
worden gezet, immers iedereen ontvangt dit bericht.
Meer informatie kunt u vinden op onze website https://www.bpvdeploeg.nl/whatsappgroep/. Indien u lid wilt worden van onze BPV WhatsApp groep kunt u dit doen door uw
naam, adres en 06 nummer door te geven via het mailadres:
whatsapp@bpvdeploeg.nl.

OPROEP: wij zoeken dringend een nieuwe beheerder voor onze WhatsAppgroep. Meer informatie
hierover of aanmelden via secretariaat@bpvdeploeg.nl.

Mailt u ons alstublieft als u nieuwe buren krijgt
In dat geval graag een berichtje naar ons e-mailadres secretariaat@bpvdeploeg.nl.
Uw nieuwe buren krijgen dan van ons een welkomstbericht in de brievenbus zodat
wij ze kunnen informeren over de buurtpreventievereniging.

Vernieuwde website
Onze website is vorig jaar vernieuwd en het bekijken waard: www.bpvdeploeg.nl.
U kunt hier veel informatie terugvinden onder andere over welke straten er vallen
onder onze BPV, hoe de WhatsAppgroep werkt, de statuten, het huishoudelijk
reglement, het archief met eerdere nieuwsbrieven en nog veel meer
wetenswaardigheden.

Tips?
Heeft u tips, ideeën, wilt u ons helpen? Neem contact met ons op via de e-mail of
website. Dank voor uw aandacht en veel leesplezier!
Buurtpreventievereniging De Ploeg
Auguste Glastra, interim-voorzitter
John Roovers, penningmeester
Franciska Waas, secretaris
Elisabeth Smelt, algemeen bestuurslid
Ton van den Berg, algemeen bestuurslid
IBAN NL 32 INGB 000 740 8013 ten name van BPV De Ploeg

Bereikbaarheid politie en overige belangrijke telefoonnummers.
Politie spoed, ook bij verdachte situaties
Als elke seconde telt

112 (ZOWEL POLITIE, BRANDWEER ALS AMBULANCE)

Voor doven en slechthorenden

0900-8112 (ZOWEL POLITIE, BRANDWEER ALS
AMBULANCE)

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

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)

