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Beste buurtbewoners,
We hopen dat u allen deze ingewikkelde periode goed doorstaat. Het is soms lastig, maar we houden de moed erin
en er komen betere tijden!
Het leek erop dat in Laren het aantal coronabesmettingen meeviel en we hoopten dat dat zo zou blijven! Maar
helaas: in de periode 27 augustus tot en met 29 september zijn 23 besmettingen onder de Larense bevolking
vastgesteld en 0 ziekenhuisopnames en 0 sterfgevallen. Dat is toch een duidelijke toename in vergelijking met de
week daarvoor en vergelijkbaar met de rest van de Gooi- en Vechtstreek en landelijk. Blijf dus goed zorgen voor uzelf
en allen die u dierbaar zijn, houdt u aan de maatregelen zoals afstand houden, goed handen wassen en het advies
van 30-9 om zoveel mogelijk een mondkapje te dragen (dit blijkt toch meer effectief te zijn dan aanvankelijk werd
voorgespiegeld) opvolgen. Het klinkt belerend, maar denk er allemaal goed aan, vooral op drukke plekken zoals in de
horeca, de supermarkt en natuurlijk ook op de weekmarkt. Het gaat sneller mis dan u denkt, dat hebben we recent
ook in de kranten kunnen lezen.
Helaas kon de bijeenkomst van de buurtpreventievereniging in mei niet doorgaan door alle coronaperikelen. Hans
Schotsman , preventiemedewerker van de vrijwillige brandweer Laren zou ons uitgebreid informeren over de – vaak
onverwachte- brandgevaren die op de loer liggen en wat u kunt doen aan goede brandpreventie om deze te
bezweren. Ook wilden we een deskundige ons laten voorlichten over de eikenprocessierups, die in groten getale last
gaf in 2019. Dit jaar viel het mee: waren de nestkastjes echt zo druk bewoond door de koolmezen? Ik ben benieuwd
of u ze in-en-uit zag vliegen, ik heb er niet zoveel verhuurd gezien. Of waren er gewoon minder rupsen en heeft de
preventieve bestrijding geholpen?
We gaan ondanks alles een plan maken voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 17 november. We
organiseren deze -zoals diverse eerdere bijeenkomsten- in de OBS De Ploeg, centraal in de buurt. In ieder geval
hebben Hans Schotsman en wijkagent Remco Wessels al toegezegd u over hun onderwerpen te informeren. U krijgt
vanzelfsprekend bericht zodra er meer bekend is over de agenda en het programma. En tja…hoe de ontwikkelingen
op coronagebied zullen zijn in de herfst weet niemand, dus alles wat we op touw zetten is onder voorbehoud. We
hopen echt dat het gaat lukken, met inachtneming van alle regels. Zoals altijd is het een goede gelegenheid uw buren
van dichtbij en verder weg te leren kennen, belangrijk voor de samenhang in de buurt. Zeker in deze ingewikkelde tijd:
schroomt u niet de BPV te melden of u om hulp verlegen zit, we proberen er wat aan te doen!
Tenslotte: de buurtpreventievereniging heeft veiligheid in de buurt hoog in het vaandel staan en dat is de reden van
ons bestaan, dus laten we op dat front steeds goed voor elkaar blijven zorgen!
Auguste Glastra

De WhatsApp groep met beheerder Robbin Sluijsman

De WhatsApp groep van de buurtvereniging de Ploeg kent ca. 110 leden. Hoewel er uitsluiten 112-waardige
berichten gemeld mogen worden bestaat er ook een grijs gebied, twee voorbeelden hiervan:
in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juni zijn er een aantal brievenbussen uit de tuinen van bewoners op de
Groene Kampen en Henri Polakweg getrokken en meegenomen. Uit een meegenomen brievenbus werd op de Oude
Kerkweg de post uit de bus gehaald. Een camera van een van onze BPV leden legde dit vast en de bewoners deelde
dit in de BPV WhatsApp. Toen ging ‘het balletje rollen’. De jonge mannen werden herkend als bewoners van dezelfde
straat. In eerste instantie werd er ontkend maar later werd er toch bekend. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd
met wijkagent Hans Post. Er zal nog een vervolggesprek plaatsvinden in de hoop de lucht te klaren onder de
betrokkenen. Een van onze bestuursleden zal daar namens de BPV bij aanwezig zijn.
Half juli is een buitenspiegel van een geparkeerde auto aan de Henri Polakweg afgereden door een witte
vrachtwagen, die er vervolgens keihard van door ging. Een paar huizen verderop legde camerabeelden de
betreffende vrachtwagen vast en was de eigenaar zo attent die beelden meteen weer te delen op onze BPV DE
PLOEG WhatsApp. Helaas was het nummerbord niet herkenbaar en kon in deze situatie de dader niet worden
opgespoord.

Ledenbestand
Mede door de nieuwe folder die samen met het Larens Journaal op alle 350 huisadressen in de wijk in de bus werd
gedaan, hebben we als Buurt Preventie Vereniging de Ploeg nu 182 huisadressen. Er zijn nog steeds 15 leden die
niet hebben betaald. Die leden ontvangen begin oktober nogmaals een betalingsherinnering en bij niet- betaling,
zullen zij, conform onze statuten, op 1 november uit het ledenbestand worden verwijderd.
Het jaarverslag over 2019 is geschreven, de kascommissie bestaande uit buurtbewoners mevrouw van Vliet en de
heer van der Zwaan hebben hun werk gedaan. Zie hiervoor de website van de buurtvereniging.

Nieuwe App van de gemeente
De BEL-combinatie heeft een app gelanceerd waarmee u snel en doeltreffend meldingen kunt doorgeven aan de
gemeente.
De app kunt u in de Playstore vinden onder Slim melden BEL combinatie.
De app werkt erg makkelijk en is gebruiksvriendelijk. Het is mogelijk anoniem te melden maar dat komt er geen
terugkoppeling.
Ook op de computer is toegang tot de App te krijgen via deze link : https://belcombinatie.slimmelden.nl/#/home
Senioren en Veiligheid
In september start vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de
campagne Senioren en Veiligheid.
Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt er gedurende vier weken aandacht besteed aan
verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden.
Het doel is senioren bewust te maken en ze te laten zien wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.
Elke week is er, onder leiding van Catherine Keyl, een Webinar waarin tips gegeven worden om geen slachtoffer te
worden van verschillende vormen van oplichting.
Op dinsdag 1 september vond de eerste Webinar met thema “Meekijken bij pinnen” plaats.
Op dinsdag 8 september 10:30 uur was er de Webinar babbeltrucs.
Het is al 8 september geweest maar terugkijken kan ook via:
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/webinars-campagne-senioren-en-veiligheid

Wil je meer lezen over de campagne, kijk dan even op
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid.
AED’s in Laren
In Laren zijn er 107 Burgerhulpverleners: 21 AED's altijd beschikbaar en 3 AED's beperkt beschikbaar:
De dekkingsgraad is voldoende want binnen een straal van 500 meter wordt weer een volgende AED aangetroffen.

Mailt u ons alstublieft als u nieuwe buren krijgt
In dat geval graag een berichtje naar het nieuwe mailadres bvpdeploeg@gmail.com
Uw nieuwe buren krijgen dan van ons een welkomstbericht in de brievenbus zodat wij ze
kunnen informeren over de buurtpreventievereniging.

Bereikbaarheid politie en overige belangrijke telefoonnummers.
Politie spoed, ook bij verdachte situaties
Als elke seconde 112 (ZOWEL POLITIE, BRANDWEER ALS AMBULANCE)
Voor doven en slechthoren 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) maar door de corona
pandemie is deze pas na een telefonische afspraak te bezoeken.

Politiepost Laren

Remco Wessels, wijkagent

Misdaad anoniem:

0900-8844.

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

0800-0313

Blokkeren mobiele telefoon

neem contact op met uw provider

Huisartsenpost Laren NH

0900-1515

Spoedeisende hulp Tergooi Ziekenhuis

088-753 16 60

Dierenambulance Gooi & Vechtstreek

035-683 03 00

Meldpunt Openbare Ruimte (gemeente)

14035 (verkort nummer, zonder 035 ervoor)

Buurtpreventievereniging De Ploeg
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

