Beste buurtbewoners,
In deze nieuwsbrief:
- voorwoord van de interim voorzitter
- informatie politie over het aantal inbraken;
- WhatsApp groep
- nieuwe buren?
- tips?
- nuttige adressen

Beste buurtbewoners van onze BPV De Ploeg,
De lente is gekomen, de tweede lente in de Covid episode. Dat hadden we vorig jaar niet verwacht en gehoopt, maar
de natuur is krachtiger dan de mens en volgt de eigen wetten. Gelukkig zijn er veel sneller dan gedacht vaccins
ontwikkeld en is er eindelijk uitzicht op meer bewegingsvrijheid, hoewel we allemaal de komende maanden nog met
beperkingen moeten leven. Maar nu de natuur ontwaakt en het toch weer mooier weer wordt kunnen we in ieder geval
naar buiten (de dieren en vogels niet storen natuurlijk!) en zijn we in Laren in de gelukkige omstandigheid dat we niet
ver hoeven lopen of fietsen om van bos en hei te kunnen genieten. We kijken uit naar betere tijden , maar
voorzichtigheid blijft de moeder van de porseleinkast.
Jammer dat we geen gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien in onze buurt. De plannen zijn er, maar moeten
steeds worden uitgesteld. Er zal een moment komen dat we elkaar kunnen ontmoeten, dat staat vast. Om u een hart
onder de riem te steken hebben we een “ploegkaart” ontworpen die u binnenkort in de brievenbus aantreft. We blijven
aan elkaar denken en passen goed op onszelf en onze buren! Houd moed, het komt weer goed.

Informatie van de politie Laren
Bij deze de meest recente updates van Remco Wessels, wijkagent van Laren. In februari waren
er vier geslaagde inbraken en een insluiping waarbij buit is gemaakt.
AANDACHT dus voor insluipingen nu men door het mooie weer de (achter)deur sneller open
laat staan! Bij één van de inbraken werd de buitendeurmat rechtop tegen de voordeur
aangetroffen.
Meer over dit soort bijzondere verplaatsingen onder het overzicht.
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Harmen Vosweg
Tussen 20/02 10.00 uur en 21/02 10.04 uur
Voltooide woninginbraak
Buitenmat stond rechtop tegen de voordeur.
Poging tot forceren van een raam aan de voorzijde
Waarschijnlijk niets
2onder1kap
Afwezig (24 uur voor de inbraak weggegaan)
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Vredelaan
21/02 tussen 16:00 uur en 17:15 uur
Voltooide insluiping
Een bewoner in de tuin en de andere in de werkkamer.
insluiping via openstaande slaapkamerdeur achterzijde woning
Ja
Thuis
Vrijstaand
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Frans Langeveldlaan
Tussen 19/02 12:20 uur en 21/02 18:45 uur
Voltooide woninginbraak
Gehele woning overhoop gehaald.
forceren raam zijkant woning
Ja
Hoekwoning
Afwezig
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Lingenskamp
Tussen 10/02 18:30 uur en 15/02 16:05 uur
Voltooide woninginbraak
2 verschillende voetsporen in de sneeuw. Waarschijnlijk 2 daders.
Keukenraam opengebroken aan de achterzijde van het huis. Het hele huis is
overhoop gehaald
Ja
2onder1kap
Vakantie
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Kerklaan
05/02 tussen 15.30 uur en 19.30 uur
Voltooide woninginbraak
Geen
Een raam aan de achterzijde van de woning opengebroken.
Ja
Afwezig
Vrijstaand

DADER VAN DIEFSTAL BMW-ONDERDELEN VEROORDEELD:
In februari achtte de rechtbank 6 van de 11 zaken bewezen. In de andere vijf zaken vond de rechtbank de beelden
van onvoldoende kwaliteit.
De beelden waren onvoldoende helder en scherp, waardoor er onvoldoende specifieke kenmerken van de te
herkennen persoon op de beelden waren te onderscheiden.
De rechtbank heeft voor de 6 bewezen auto-inbraken de verdachte een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van
12 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

VOORVERKENNING INBREKERS:
Het is bekend dat het verplaatsen van spullen vaak wordt gebruikt om te onderzoeken of woningen wel bewoond
worden. Ze worden dan opzichtig verplaatst. Na een paar dagen wordt gekeken of de situatie is gewijzigd.

Van een van uw leden kreeg ik onderstaande melding:
Op het muurtje van de poort naast de daarop staande plantenbak was een grote zwerfkei neergelegd.
Verder was er niets bijzonders te zien en was niets beschadigd.
Dit leek op een eerder voorval waarbij de genoemde (zware) plantenbak, onbeschadigd, op de grond was gezet,
direct voor het muurtje.
Mijn advies is incidenten in een BPV met elkaar te delen om er scherp op te zijn.

WHATSAPP FRAUDE:
U heeft er vast al meer over gelezen:
Je krijgt een berichtje op WhatsApp van een onbekend telefoonnummer met de vraag of je geld kunt overmaken naar
een bankrekening.
Die persoon doet zich voor als je zoon of dochter, in de hoop dat jij daadwerkelijk geld overschrijft.
De KRO-NCRV had begin februari via Pointer een uitzending over dit onderwerp met duidelijke uitleg hoe het werkt en
liet slachtoffers vertellen hoe ze er zijn ingestonken. Of dit via Pointer WhatsApp-fraude nu nog te bekijken is,

weten we niet maar het is zeker leerzaam voor u en voor mogelijke slachtoffers in uw omgeving.
De afgelopen weken zijn er twee geslaagde woninginbraken gepleegd en is er een poging gedaan.
Voor dit jaar is het inbrakencijfer totaal 10 ten opzichte van vorig jaar 12.
Wellicht het avondklokeffect.
Hieronder de bijzonderheden met betrekking tot de recente inbraken.
Onder deze bijzonderheden nieuws over verschillenden manieren van oplichting
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Nieuweweg
Tussen 11/03 12:00 uur en 12/03 maart 2021 05:45 uur
Voltooide inklimming
geen
Over een poort geklommen en via niet afgesloten keukenraam ingeklommen.
Nog onbekend
Bovenwoning (boven winkel)
Niet aanwezig
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Steffenskamp
Tussen 22/02 13:00 uur en 23/02 14:15 uur
Voltooide inbraak
Gehele woning doorzocht
Openbreken raam aan de zijkant van de woning
Ja
2 onder 1 kap
Afwezig
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Blaricummertollaan
Op 19/02 tussen 5:50 uur en 6:00 uur
Poging tot inbraak
3 mannen tussen de 15 en 20 jaar oud op camerabeelden te zien
Via een aanbouw bij het slaapkamerraam gekomen en gepoogd open te breken.
n.v.t.
Vrijstaande
Afwezig

MARKTPLAATSOPLICHTING:
Een veel voorkomende manier van cybercrime is de volgende.
U ziet op Marktplaats een aantrekkelijke aanbieding en neemt contact op met de verkoper.
De verkoper vraagt u om via Tikkie 1 cent over te maken om te laten zien dat u te vertrouwen bent.
Hiervoor stuurt de verkoper een link die u doorstuurt naar de Tikkie app.
Wat u niet weet en ziet is dat deze link u NIET doorstuurt naar Tikkie maar naar een door criminelen gebouwde
website.
U gaat op deze site naar uw bank logt in met uw wachtwoord, maakt 1 cent over en bevestigd weer met uw
inloggegevens.
De crimineel heeft alles kunnen meekijken, beschikt nu over uw inloggegevens en zal zo veel mogelijk geld van uw
rekening halen.

OPLICHTINGPOGING VIA EEN BRIEF ZOGENAAMD VAN UW BANK:
Er zijn brieven gestuurd aan inwoners van Laren waarin werd aangegeven dat de bankpas ingetrokken wordt.
De ingetrokken bankpas moet door midden geknipt worden en samen met de pincode worden gestuurd naar een
adres in Utrecht.
UW BANK ZOU HIER NOOIT OM VRAGEN.

BABBELTRUC:
In de afgelopen periode zijn er ook weer diefstallen gepleegd in onze regio door dames die zich voordoen als
thuishulp.
Slachtoffers zijn oudere mensen die de "thuishulp" de woning binnenlaten.
Na wat smoesjes en afleiding vertrekken de dames en wordt later ontdekt dar er spullen, vaak geld en sieraden, zijn
gestolen.

Met een vriendelijke groet,
Remco Wessels
Wijkagent Laren
De WhatsApp groep met beheerder Robbin Sluijsmans.

De WhatsApp groep BPV telt op dit moment 103 leden. Graag verwijzen we nogmaals
naar de website www.bpvdeploeg.nl waar de regels voor het gebruik te lezen staan om
misbruik te voorkomen.
Mailt u ons alstublieft als u nieuwe buren krijgt

Er wordt zo af en toe verhuisd in onze buurt en u krijgt dan nieuwe buren. Het zou geweldig
zijn als u als lid van onze buurtpreventievereniging uw nieuwe buren attent maakt op het
bestaan van De Ploeg! U kunt hen wijzen op de website www.bpvdeploeg.nl en als u liever
een folder wilt hebben, stuurt u dan een mail naar secretariaat@bpvdeploeg.nl en de folder
wordt u aangereikt. Hartelijk dank voor uw medewerking!
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 12.00 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)
Buurtpreventievereniging De Ploeg
Auguste Glastra, interim-voorzitter
Ton van den Berg, penningmeester
Arlet Splint, secretaris
John Roovers, algemeen bestuurslid
Elisabeth Smelt, algemeen bestuurslid

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)

IBAN NL 32 INGB 000 740 8013 ten name van BPV De Ploeg

