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Beste buurtbewoners,
www.bpvdeploeg.nl
In deze nieuwsbrief:
- aantal aangesloten leden
- bestuurswisseling
- informatie politie over het aantal inbraken;
- WhatsApp groep
- nieuwe buren?
- tips?
- nuttige adressen
Ledenaantal
Eind 2019 waren er van de 350 huisadressen in de wijk 216 leden aangesloten bij de Buurt Preventie Vereniging de
Ploeg.
Bestuurswisseling
Op dinsdag 26 november heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Het concept van de notulen
is op 10 december verzonden. Tijdens deze ledenvergadering in de openbare basisschool de Ploeg heeft er een
bestuurswisseling plaatsgevonden. Francisca Waas is afgetreden, Ton van der Berg is nu onze penningmeester,
Auguste Glastra blijft voorzitter ad interim. Elisabeth Smelt en John Roovers zijn algemeen lid en de nieuwe
secretaris heet Arlet Splint. Na diverse omzwervingen woont zij sinds 1981 in Laren, was verpleegkundige in Tergooi
locatie Blaricum en is sinds 2009 met pensioen. Zij staat als secretaris ook bij andere Stichtingen ingeschreven.
Het contactadres van de Buurtvereniging is nu: bpvdeploeg@gmail.com .

Informatie van de politie Laren
Vlak voor de jaarwisseling ontvingen wij van onze wijkagent Remco Wessels de laatste stand
van zaken over het aantal inbraken:
In 2019 zijn er in Laren 47 inbraken gepleegd of pogingen daartoe gedaan in woningen en of
schuren. In 2018 waren het er 60. Dat was dus 13 minder en ruim 20%. Zeer bijzonder omdat in
2017 er al een daling te zien was van ruim 25 %, na jaren op en boven de 80 inbraken te
hebben gestaan.
Volgens een internetartikel over het oplossingspercentage van woninginbraken zijn de
afgelopen 3 jaar in Laren helaas slechts 4,8 % daarvan opgelost.

Verder meldde Remco nogmaals de recente golf van inbraken in met name BMW auto’s. Door een z.g. Navishield
aan te schaffen voorkomt u dat u uw dure navigatiesysteem door onverlaten laat verwijderen.

De WhatsApp groep met beheerder Robbin Sluijsmans.
Robbin vertelde op de algemene ledenvergadering over het reilen en zeilen in de WhatsApp
groep die 92 deelnemers kent.
Hoewel er uitsluitend 112-waardige berichten gemeld mogen worden, bestaat er ook een grijs
gebied. Door middel van de WhatsApp groep kon bijvoorbeeld achterhaald worden welke auto
er betrokken was bij het kapot rijden van een hek aan de Melkweg terwijl dit geen 112 melding
was. Dit bleek toch wel nuttige informatie omdat nu de schade op de bestuurder verhaald kon
worden.
Mailt u ons alstublieft als u nieuwe buren krijgt
In dat geval graag een berichtje naar het nieuwe mailadres bpvdeploeg@gmail.com .
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?
Bereikbaarheid politie en overige belangrijke telefoonnummers.
Politie spoed, ook bij verdachte situaties
Als elke seconde telt
112 (ZOWEL POLITIE,
BRANDWEER ALS
MBULANCE)
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 12.00 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)

Buurtpreventievereniging De Ploeg
Rest ons u allen als bestuur een veilig 2020 toe te wensen!
Auguste Glastra, interim-voorzitter
Ton van den Berg, penningmeester
Arlet Splint, secretaris
John Roovers, algemeen bestuurslid
Elisabeth Smelt, algemeen bestuurslid
IBAN NL 32 INGB 000 740 8013 ten name van BPV De Ploeg

