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In deze nieuwsbrief:
- een voorwoord van de voorzitter ad interim
- informatie politie over het aantal inbraken;
- informatie van de brandweer
- aandacht voor elkaar
- WhatsApp groep
- nieuwe buren?
- nuttige adressen

VAN DE VOORZITTER ad interim
Beste leden van BPV De Ploeg,
De zomer is begonnen en we kunnen genieten van het buitenleven. Misschien gaat u wel op vakantie in Nederland of
zelfs verder. Zoals onze onvolprezen wijkagent Remco Wessels zal waarschuwen: laat uw huis dan veilig achter
en…let als buren op elkaars woning. We zullen allen uithuizig zijn en dat betekent dat de kansen voor onverlaten
toenemen, dus oppassen geblazen!
Voorts zal ik deze zomer het bestuur gaan verlaten wegens verhuizing naar een andere gemeente. Een nieuw en
spannend avontuur. Dat wil dus zeggen: het bestuur vraagt versterking, een of liefst meer nieuwe bestuursleden
gezocht! Ik kan u vertellen dat het bestuur een hecht en goed samenwerkend team is met een fantastische inzet. Elk
kwartaal wordt een nieuwsbrief in elkaar gespijkerd. Twee keer per jaar wordt een activiteit georganiseerd voor de
leden, waarvan een natuurlijk de Algemene Ledenvergadering in november is (dit jaar is de ALV voorlopig gepland op
dinsdag 2 november). Verder wordt er zo beperkt mogelijk vergaderd en de vergaderingen verlopen efficiënt en snel.
Dus maak u geen zorgen, het kost u niet enorm veel tijd en u leert weer nieuwe mensen kennen.
Tenslotte: tijdens de ALV worden de financiële zaken besproken. Dat vraagt om een kascommissie, bestaande uit
twee leden die rouleren. Wim van der Zwaan heeft enkele jaren deze taak vervuld, wij danken hem daar heel hartelijk
voor. Mevrouw Yvonne van Vliet heeft haar taak net als vorig jaar inmiddels volbracht terwijl de heer Edwin Resing
toegezegd heeft als tweede lid voor onze kascommissie de boeken over 2020 op 2 juli te controleren.
We hopen allemaal dat we na de stilstand weer met frisse moed voorwaarts kunnen gaan en daarom zijn vers bloed
en nieuwe ideeën in de vereniging heel nuttig! Meld u aan bij het secretariaat via het emailadres
secretariaat@bpvdeploeg.nl !
Persoonlijk heb ik een mooie episode meegemaakt in de BPV en ben blij, dat ik nu zo veel mensen heb ontmoet.
Onderlinge samenhang in een buurt of een dorp is belangrijk, zo begrijpen we elkaar ook beter. Hartelijk dank voor uw
vertrouwen en de BPV gaat vrolijk door!
Auguste Glastra, voorzitter a.i.

Informatie van de politie Laren
WONINGINBRAKEN:
De afgelopen maanden zijn er toch weer 3 zaken te melden.
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Zevenenderdrift
Tussen 10/05 09.00 uur en 11/05 00.05 uur
Geslaagde woninginbraak
De daders hebben een uitschuifbare ladder achter gelaten
Met deze ladder is een openstaand slaapkamer bereikt waardoor is
ingeklommen.
Ja.
2 onder 1 kap
Bewoner in de woning beneden.
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Tafelbergweg
Op 21/05 tussen 03.40 uur en 03.50 uur
Poging woninginbraak
Alarm afgegaan vanuit een slaapkamer.
Via het rieten dak bij een slaapkamerraam gekomen. Ruit ingegooid en raam
geopend. De inbreker is wel in de slaapkamer geweest maar heeft geen buit
kunnen maken.
Nee
Vrijstaand
Niet thuis
Inslag
Tussen zondag tussen 14.20 uur en 14.40 uur
Insluiping
Bewoner werd voor haar woning aangesproken door een man, die haar in een
buitenlandse taal iets vroeg over stenen en zand. De man droeg een korte
werkbroek en werkschoenen.
Even later zat de bewoner in haar achtertuin toen ze naar binnen liep omdat de
telefoon ging. De achterdeur liet de bewoner open staan. Nadat ze in de
huiskamer had zitten bellen liep ze de gang op. De bewoner zag toen een man
van de trap af komen lopen, zij herkende deze man als dezelfde man die haar
vlak daarvoor op straat had aangesproken. De bewoner stuurde de man de
achterdeur uit, dit deed de man direct zonder iets te zeggen.
Insluipen
Ja
Hoek
Thuis

INSLUIPINGEN:
De weermannen en vrouwen hebben gedaan wat ze beloofden en nu zijn de temperaturen omhoog gegaan. Dat
maakt het risico op insluiping weer groter.
Insluiping is een gelegenheidsdelict en 'gelegenheid maakt de dief'.
Een insluiper maakt gebruik van openstaande ramen of deuren op de begane grond, maar ook op de eerste
verdieping door op een aanbouw, schuurdak of op andere manier omhoog te klimmen (regenpijp, ladder of
tuinmeubilair).
Sluit ramen en deuren van vertrekken waar u geen zicht op heeft en laat geen zichtbare buit achter.
Het aantal woninginbraken blijft dalen.
In Laren tot eind april : 10
Vorig jaar : 16 Dat is een daling van 37%
In Gooi & Vechtstreek : 176 Vorig jaar : 240 Dat is een daling met 25%
Dit is een mooie ontwikkeling.
Wat gebeurde er verder in Laren?

VOERTUIGCRIMINALITEIT:
In het grotere geheel zijn ook hier de cijfers gunstig ten opzichte van vorig jaar.
Er is in vier personenauto's ingebroken. Eén maal op de Weversweg en twee maal op Plein 1945 en de laatste autoinbraak werd gepleegd op het Krommepad. Hierbij is een autoruit ingeslagen en een portemonnee gestolen.
De hieronder vermelden cijfers laten ook een gunstige tendens zien in vergelijking met vorig jaar, behalve drie diefstal
af/uit/van overige voertuigen:
1. Een regenscherm van een bakfiets.
2. Een accu van een elektrische fiets.
3. Tuingereedschap vanuit een bus van een hovenier.

CYBERCRIME:
Dit jaar 21 zaken van fraude met o.a. WhatsApp, op uw naam bestelde artikelen, thuis opgehaalde bankpassen met
pincode en oplichting via online handel en betaalproducten.
De laatste is schrijnend: Een 85 jarige inwoner van Laren heeft haar bankpas met pincode afgegeven aan een
bankmedewerker die bij haar aanbelde. Ze is inmiddels ruim 1500 euro armer.

WHATSAPP OPLICHTING:
Er wordt regelmatig aangifte gedaan van poging tot oplichting middels WhatsApp.
U leest het goed: POGING. Steeds meer mensen trappen er niet meer in. Dat is mooi.
Hieronder een voorbeeld van een bericht zoals deze oplichters sturen waarbij de traceerbare gegevens door ??????
zijn vervangen:
Paps, ik heb een nieuwe provider en door 5G ook een nieuw nummer. Ik moet met spoed twee betalingen doen, kan
je dat voor mij doen? Als ik morgen weer internet heb, zal ik het terugbetalen. Eur 3870,-- op rekening ???????? t.n.v.
???????? met referentie… Liefs, Anneke.
In 2021 zijn tot nu toe in Laren 23 aangiftes gedaan van "Overige Horizontale Fraude".
In heel Gooi & Vechtstreek totaal 323 aangiftes. Dat zijn bijna allemaal WhatsApp zaken.
Hierbij ga ik er dan ook vanuit dat er mensen zijn die , uit schaamte, geen aangifte doen.
Om dit in de toekomst te voorkomen , zou u de volgende stappen kunnen ondernemen:

-Open Whatsapp
-Ga naar instellingen
-Kies account
-Kies privacy
-Kies groepen
-Selecteer hier groepen i.p.v. iedereen of mijn contacten behalve … op sommige iPhones.
Tenslotte maar weer eens een link naar een nuttige site https://www.fraudehelpdesk.nl/.
De FRAUDE HELPDESK wordt gesubsidieerd door de overheid.

Laat insluipers en cybercrime deze mooie zonnige dagen niet verpesten.
Met een vriendelijke groet,
Remco Wessels
Wijkagent Laren

Update van Hans Schotsman, brandweer Laren die dit artikel ook in de BEL van 29-4 liet publiceren:

Hé doe de deur dicht!
Afgelopen jaar zijn er helaas 32 slachtoffers te betreuren bij woningbranden. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal
slachtoffers de deuren in de woning open hadden staan en zo de rook vrij spel had om alle ruimten te vullen. Daarom
geven wij als brandweer ook als advies mee om de binnendeuren te sluiten. Het sluiten van binnendeuren blijkt een
eenvoudige maar zeer doeltreffende maatregel te zijn.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij gesloten binnendeuren beduidend minder dodelijke slachtoffers vallen.
Als de deuren dicht blijven kan de giftige rook – de grootste bedreiging bij brand- zich ook moeilijker verspreiden.
De rook die bij brand vrijkomt is nl zeer giftig en is desastreus. Door het inademen van rook krijgt je lichaam geen
zuurstof, met vaak ernstig of fataal letsel tot gevolg.
Sluit daarom ’s avonds voor je slapen gaat de binnendeuren. Zo blijft de giftige rook nog enige tijd buiten de
leefruimte.
Juist senioren zijn heel kwetsbaar bij brand, omdat ze vaak minder mobiel zijn. Daarom is elke minuut extra vluchttijd
voor hen, maar uiteraard ook voor andere leeftijdsgroepen, zo belangrijk. Er zijn veel praktijkvoorbeelden waar de
brandweer mensen heeft kunnen redden uit een pand, omdat de deuren in de ruimte waar de mensen zich bevonden
gesloten waren.
Ook blijkt dat een kwart van de branden ontstaat in een bank of stoel. In deze zitmeubelen is schuimrubber verwerkt
welke zeer veel rook afgeven bij brand. Modernere woningen bevatten ook steeds meer kunststof interieur artikelen
welke giftige rook verspreiden bij brand.
Tot slot is geconstateerd dat in het grootste deel van de fatale woningbranden geen rookmelder aanwezig was.
Rookmelders redden levens. Want deze apparaten melden je met een luid alarm dat er rook is. Daarom ook het
advies om eens in uw woning te kijken of u wel voldoende rookmelders heeft hangen?

Verder vroeg Hans ons om b.v. bij stormschade dat men bij de brandweer niet als spoed beschouwd, men beter 0900
0904 kan bellen. Dit officiële nummer is al enige tijd geleden ingevoerd maar is nog lang niet bij iedereen bekend
(zie bijlage).

Aandacht voor de ander
Gelukkig ziet de zomer er qua mogelijkheden en activiteiten nu zonniger uit, zeker nu velen van ons gevaccineerd
zijn. Dat neemt niet weg dat we voorzichtig moeten blijven zeker met de oprukkende DELTAVARIANT.
Het Covid- 19 virus is op vele plekken in de wereld nog zeer actief en steekt nog steeds de kop op. Maar we kunnen
in ieder geval meer buiten zijn en mensen ontmoeten, ook onze buurtgenoten. Dat bevordert de onderlinge
samenhang en we kijken letterlijk gemakkelijker naar elkaar om. Let u er dan alstublieft ook op om uw buren en
straatgenoten te ontzien tijdens buitenactiviteiten, zoals het vermijden van rokende barbecues en luide muziek. Het is
heerlijk om in de tuin te verblijven, maar de buren hoeven dat niet uitbundig te merken! Geef om elkaar en denk er om
ook eens een helpende hand uit te steken. Er zijn altijd mensen met beperkingen in de nabije omgeving die het niet
vragen maar die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Het parool: een goede buur is beter dan een verre vriend!
Tenslotte verwijzen we nog graag naar de noodnummers die wij aan de achterkant van de wens schreven die u rond
de paasdagen uit uw brievenbus kon halen. We hopen van harte dat u deze nummers nimmer nodig heeft!

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.
In dat geval graag een berichtje naar het secretariaat: secretariaat@bpvdeploeg.nl

Met vriendelijke groet,
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

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

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

0900-8112 (ZOWEL POLITIE, BRANDWEER ALS
AMBULANCE)

0900-8844 (POLITIE)
0900-1844

Geen spoed, wel brandweer nodig
0900-0904
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 is tot op heden niet
geopend vanwege de corona pandemie. De politie is wel 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)

