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Beste buurtbewoners,
In deze nieuwsbrief:
- informatie over de geplande Algemene Ledenvergadering;
- benoeming bestuur en oproep nieuwe bestuursleden;
- informatie politie over het aantal inbraken;
- WhatsApp groep met een nieuwe beheerder;
- doel van de buurtpreventievereniging;
- nieuwe buren?
- tips?
Noteer alvast in de agenda: algemene ledenvergadering dinsdag 26 november 2019.
Op dinsdag 26 november 2019 heeft het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering gepland in openbare
basisschool De Ploeg, Melkweg 42 te Laren, inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. U ontvangt hiervoor nog een
aparte uitnodiging in november. Wij kunnen hierbij alvast verklappen dat onze nieuwe burgemeester Nanning Mol
heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn. Er zullen diverse interessante onderwerpen besproken worden en na afloop
is er een gezellig samenzijn met een drankje.
Benoeming bestuur
Twee kandidaat bestuursleden, Elisabeth Smelt en Ton van de Berg, kunnen tijdens de
vergadering door de leden gekozen worden tot bestuurslid.
Franciska Waas, secretaris, geeft aan haar functie neer te gaan leggen vanwege andere
werkzaamheden en wil haar werkzaamheden gaan overdragen. Dus heeft u wat tijd
beschikbaar en kunt u overweg met Word en Outlook/Gmail? Laat het ons weten.
Als u hierover meer informatie wilt, mail ons op secretariaat@bpvdeploeg.nl. Er zijn
ongeveer 4 tot 6 korte vergaderingen per jaar met het bestuur.
Zijn er leden die interesse hebben in een algemene bestuursfunctie en zich hiervoor verkiesbaar willen stellen? Laat
het ons uiterlijk 15 november 2019 weten.
Informatie van de politie Laren
De inbraakcijfers laten nog steeds een daling zien. Het aantal inbraken dit jaar ligt ongeveer
20% lager dan vorig jaar. En dat is een mooi resultaat!
Wat opvalt is dat inbrekers vaak binnenkomen door het ingooien van een ruit of via een
ladder/stoel/container.

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. Ons WhatsAppgroep beheerder, Robin Sluijsmans, ziet er op toe
dat de afspraken worden nageleefd.
Meer informatie kunt u vinden op onze website https://www.bpvdeploeg.nl/whatsapp-groep/.
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.
Doel van een buurtpreventievereniging
Vraagt u zich wel eens af wat een buurtpreventievereniging voor u zou kunnen betekenen? Natuurlijk, het doel zoals
in artikel 2 van de statuten staat is duidelijk:
1. het behouden en indien mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en bezoekers van de
in het huishoudelijk reglement nader omschreven buurt te Laren (Noord-Holland).
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het bevorderen van de waakzaamheid en onderlinge samenwerking
van de leden en het bevorderen van de samenwerking van de bewoners van de hierboven bedoelde buurt met de
politie en andere daarvoor in aanmerking komende instanties en/of bedrijven.

Toch is het doel beter te verwezenlijken als men elkaar (her)kent, in ieder geval wel eens heeft ontmoet of gesproken.
De betrokkenheid bij de buurtgenoten wordt groter. We leven allemaal samen in het mooie Laren en willen dat op een
aangename en veilige manier doen. Dan is aandacht voor de ander nodig, zodat er samenhang in de buurt ontstaat.
Leer elkaar kennen, een mooie gelegenheid is de ALV van onze BPV De Ploeg op 26 november in de OBS De Ploeg
aan de Melkweg. Voldoende mogelijkheden met elkaar in gesprek te komen. Heel graag ontvangen we als bestuur
ook van u ideeën hoe in de BPV meer vorm te geven aan een “buurtgevoel”. We zien u graag op dinsdag 26
november!

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.
Tips?
Heeft u tips, ideeën, wilt u ons helpen met bijvoorbeeld het organiseren van een
buurtborrel? 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 (kandidaat)
Ton van den Berg, algemeen bestuurslid (kandidaat)
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

Voor doven en slechthorenden

112 (ZOWEL POLITIE, BRANDWEER ALS
AMBULANCE)
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 12.00 uur en bereikbaar via 0900-8844.

Politiepost Laren
Misdaad anoniem:

Remco Wessels, wijkagent

Veilig thuis
(voorheen kindermishandeling/huiselijk geweld)
Buro Slachtofferhulp Gooi & Vechtstreek
Blokkeren bankpas
Blokkeren mobiele telefoon
Huisartsenpost Laren NH
Spoedeisende hulp Tergooi Ziekenhuis
Dierenambulance Gooi & Vechtstreek
Meldpunt Openbare Ruimte (gemeente)

Hans Post, wijkagent
0800-7000 (geen politie, wel gaat uw informatie naar
de politie)
0800-2000
035-6556199
0800-0313
neem contact op met uw provider
0900-1515
088-753 16 60
035-683 03 00
14035 (verkort nummer, zonder 035 ervoor)

