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Beste buurtbewoners,
Dit is de laatste nieuwsbrief van het roerige jaar 2021.
Uiteindelijk kon er toch ook nog een officiële Algemene Ledenvergadering gehouden worden op
dinsdag 2 november jl. in de Openbare Lagere School de Ploeg.
Deze werd door 28 personen bezocht. Helaas was Hans Schotsman van de Brandweer door ziekte
geveld, maar wijkagent Remco Wessels bleek van een en ander goed op de hoogte te zijn, hij was
een waardig vervanger. Er kwamen diverse ideeën naar voren over de invulling van een volgende
bijeenkomst om de cohesie in onze wijk te bevorderen. Deze suggesties moeten nog nader uitgewerkt
worden. Het was een geanimeerde bijeenkomst. Het verslag heeft u inmiddels ontvangen.
Een oproep voor de vacante functie van voorzitter heeft tot nog toe geen reactie opgeleverd.
En wegens nadere verhuizing naar een andere gemeente ontstaat er nog een leemte in het bestuur.

Bij deze doen we nogmaals een beroep op u om de gelederen te
versterken.
Tijdens die ledenvergadering werd de contributie voor 2022 weer op € 7,50 voorgesteld. De
aanwezige leden gingen hiermee akkoord. Enkelen onder u maakten dit bedrag al over naar de
penningmeester die de bijdrage voor 2022 in de administratie heeft bijgeschreven.

In januari 2022 kunt u de contributiefactuur tegemoet zien.

Informatie Politie

In de afgelopen twee maanden registreerde de politie slechts 9 al dan niet geslaagde
inbraken in Laren. Men kwam bijvoorbeeld binnen via inklimming via een open raam op de verdieping
dat bereikbaar was via het dak. Verder was eenmalig de cilinder uit het slot geboord of was de
voordeur open ‘”geflipperd”. De bewoners waren niet altijd thuis, als het bij een poging bleef was het
alarm afgegaan. Eén maal was het aanwezige traliewerk zelfs verbogen. Bij een verbouwing waren
bouwmaterialen verdwenen.
De cijfers van de woningcriminaliteit zijn nog steeds gunstig vergeleken met vorig jaar.
Dat betekent dat een rustig afsluiting van dit jaar wederom een daling van het aantal woninginbraken
zou betekenen.
In Blaricum zijn de cijfers nog gunstiger. In 2020 tot vandaag 40 en dit jaar 25 stuks.
OPLICHTING EN CYBERCRIME:
Bijzonder maar in deze periode is er geen aangifte gedaan over WhatsApp-fraude en valse
bankmedewerker.
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VOERTUIGCRIMINALTEIT:
In deze periode is bij een auto op Plein 1945 een ruit ingeslagen en een tas gestolen.
Deze tas is met volledige inhoud elders in Laren teruggevonden.
Mede namens Hans Post wens ik u fijne feestdagen en een veilig en gezond 2022.
Met een vriendelijke groet,
Remco Wessels
Wijkagent Laren

Informatie van Hans Schotsman, Wijkbrandweer Laren
Ondanks dat er dit jaar ook weer een landelijk verbod op vuurwerk van kracht is , zullen veel
bewoners van Laren in angst zitten tijdens de jaarwisseling.
Wat kunt u zoal zelf doen om brand tijdig te ontdekken of te bestrijden bij een rieten dak?
Voor Laren geldt een vuurwerkverbod (vuurpijlen) binnen 50 meter van een rieten dak (staat in de
APV)! U kunt daar zelf ook rekening mee houden en eventuele buren aanspreken op deze
regelgeving als u merkt dat er binnen 50 meter van uw woning vuurpijlen afgestoken worden.
Leg altijd een tuinslang(haspel) van voldoende lengte gereed (vorstvrij én aangesloten op de kraan),
als het misgaat kunt u alvast zelf een begin maken met blussen en 112 bellen.
Zorg ervoor dat u rookmelders in huis heeft, op elke verdieping minimaal 1 en in de ruimten waar
accu's opgeladen worden ook(zie onder). Voor rieten daken bestaat een z.g. branddetectiedraad.
Deze kan aangelegd worden op uw dak en zal snel een dakbrand detecteren waardoor er bij een
beginnende brand nog ingegrepen kan worden. Ook bestaat er een soort sproei installatie (Sprinkler)
voor een rieten dak, informeer hiervoor uw rietdekker.
Voor de toekomst heeft Hans nog meer adviezen maar die zou u bij hem kunnen opvragen.
Hans is te bereiken op nr. 035-6885552 of via Wijkbrandweer-Laren@brandweerGooiVecht.nl
Accu’s van telefoon of e-bike altijd met de originele apparatuur opladen, onder toezicht (dus niet ’s
nachts!) en liefst in een ruimte met een rookmelder.
Haspels volledig uitrollen, bij het verlaten van de woning geen elektrische apparatuur stand-by laten
staan. Zie ook de Laarder Courant de Bel van 30 december 2021!

Mailt u ons alstublieft als u nieuwe buren krijgt.
In dat geval graag een berichtje naar het mailadres bvpdeploeg@gmail.com
Uw nieuwe buren krijgen dan van ons een welkomstbericht in de brievenbus
zodat wij hen kunnen informeren over de buurtpreventievereniging.
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Rest ons nog u een goed en veilig 2022 toe te wensen.

Buurtpreventievereniging De Ploeg
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

Nuttige adressen:
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)
Algemeen nummer brandweer

0900-8844 (POLITIE)
035-68855555

Voor doven en slechthorenden

0900-1844

