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In deze nieuwsbrief:
- voorwoord van het bestuur
- informatie politie over het aantal inbraken;
- informatie van de brandweer
- WhatsApp groep
- nieuwe buren?
- nuttige adressen
Beste buurtbewoners van onze BPV De Ploeg,
We dachten dat de lente was gekomen maar maart roerde zijn staart en aprilletje zoet- gaf ons op 1
april zelfs een witte hoed!
Nu de maatregelen rondom Corona opgeheven zijn, heeft het bestuur plus de harde werkers op de
achtergrond een datum kunnen prikken voor een algemene informatieavond. We kunnen u meedelen
dat die gehouden zal worden op
DINSDAG 10 mei om 20.00 uur in de openbare lagere school de Ploeg op de Melkweg 42.

U bent welkom vanaf 19.30.
Met de volgende twee sprekers, denken we u een interessant programma te kunnen bieden:
De heer Hans Schotsman van de wijkbrandweer Laren, die een presentatie met lichtbeelden geeft
over meerdere brandgevaarlijke aspecten in en om uw huis.
De heer Andreas Grunwald, energiecoach van de BPV de Hut van Mie, vertelt over de mogelijkheden
uw huis energie neutraler te maken. Hij doet dat met hulp van een Power Point Presentatie.
De kranten staan er vol van. Energiekosten rijzen de pan uit. Gas uit Groningen komt aan zijn einde.
Klimaatverandering klopt op de deur. Europa en Nederland hebben besloten tot drastische CO2reductie, en dat moet immer sneller dan eerder gepland.
Maar wij willen ons huis toch warm kunnen houden. Er gaan dingen veranderen. Maar hoe houden we
zelf controle op die veranderingen? En welke veranderingen staan er aan te komen?
Stichting en Energiecoöperatie Hut van Mie is een organisatie ván, vóór en dóór bewoners van Laren
en Blaricum. En zij hebben zich dezelfde vragen gesteld, en hebben besloten daarbij het heft, zo veel
als mogelijk, zelf in de hand te houden.
Dat doen zij o.a. door bewoners te helpen, vat te krijgen op hun energiegebruik. Het huis waar men
woont, te helpen verduurzamen. Dat doen zij met energiecoaches die, vooralsnog voor niets, uw huis
bekijken en naar uw wensen en mogelijkheden, een plan te trekken hoe, in uw geval, dat aangepakt
zou kunnen worden.
Naast het besparen van energie, richten zij zich ook op het opwekken van energie. Zonne-energie, of
op uw eigen dak, of coöperatief, op grotere daken in uw omgeving.
Andreas Grunwald, energiecoach en bestuurslid van de Hut van Mie, gaat u hier 10 mei wat meer
over vertellen; wat u kunt doen, hoe de Hut van Mie kan helpen en wat we samen kunnen doen.
Gezien de huidige gas- en elektraprijzen is dit een zeer actueel onderwerp.
Na afloop praten we zoals gewoonlijk nog wat na onder het genot van een hapje en een drankje.

Informatie van de politie Laren
Bij deze de meest recente updates van Remco Wessels, wijkagent van Laren.
De afgelopen maanden zijn rustig geweest, zeker vergeleken met dezelfde
periode een jaar geleden. Dit jaar hebben we 5 geslaagde inbraken in een
woning gehad, plus een inbraak in een schuur.
WAARSCHUWING TEGEN INSLUIPINGEN:
We schudden de donkere dagen van ons af en de lente is begonnen.
Dat maakt dat het risico op insluipingen toeneemt.
Ramen op de verdieping open laten terwijl u weggaat of in de tuin werken
zonder zicht te hebben op open deuren van uw woning is niet wenselijk.
Vorig jaar zijn er in Laren 4 insluipingen gepleegd en in 2020 waren dat er 9.
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.
INBRAAK ALARM VIA ISDN:
Op 1 september 2022 komt deze techniek te vervallen.
Hier een artikel van de website van Securitas over dit onderwerp. controleer-uw-alarmaansluiting
Laat u niet verrassen en controleer uw verbindingen met de alarmcentralen.
WHATSAPP FRAUDE:
Bij deze een bericht uit de nieuwbrief van het CCV ( Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid). Er worden scholieren ingezet om (groot)ouders voor te lichten over deze vorm van
criminaliteit. Erg nuttig om dit bericht en de video in het bericht hieronder te delen met scholieren in uw
omgeving. Ook zij kunnen een nuttige bijdrage leveren aan het bestrijden van deze fraude.

Extra aandacht voor WhatsApp-fraude

De politie en het Openbaar Ministerie Oost-Brabant vragen extra aandacht voor het voorkomen
van WhatsApp-fraude, want criminelen blijven proberen om op deze wijze geld uit je zak te

video

kloppen. Het CCV heeft samen met scholieren.com een è
gemaakt om jongeren aan
te moedigen hun (groot)ouders te waarschuwen voor deze vorm van fraude.
MALAFIDE SLOTENMAKERS:
Uit dezelfde nieuwsbrief dit bericht.
Goed om te lezen dat malafide slotenmakers die exorbitant hoge rekeningen presenteren worden
aangepakt.

ACM geeft malafide slotenmaker een boete van €200.000

De Autoriteit Consument & Markt heeft KeyService Nederland / Plumberservice uit Helmond
beboet met €200.000 en de bestuurder een boete van €50.000 opgelegd voor agressieve en
misleidende handelspraktijken.
Consumenten dachten een lokale slotenmaker in te huren. Op de website van het PKVW vind je
een betrouwbare slotenmaker bij jou in de buurt.
Vind een PKVW-erkende slotenmaker
DIEFSTALLEN UIT OF VANAF AUTO:
Daar hebben we er de afgelopen periode 7 van gehad.
Twee maal diefstal van 1 of 2 kentekenplaten.
Vijf maal diefstal van losse buit uit de auto zoals een laptop, een aktetas en een etui.
DIEFSTAL AUTO:
Vanaf het Jagerspad is in de nacht van 23 op 24 januari een witte Fiat 500 gestolen.
Een maand later was deze nog niet teruggevonden.
DIEFSTAL FIETSEN:
Uit een achtertuin aan 't Tuintje werd tussen 26/02 17.00 uur en 28/02 08.00 uur een herenfiets
gestolen. Hier zijn verder geen bijzonderheden over bekend.
Een bakfiets verdween uit de voortuin aan de Slangenweg tussen 27/02 16.00 uur en 28/02 07.30 uur.
Deze fiets was afgesloten maar niet vastgemaakt aan een vast voorwerp.

Voor AH aan het Zevenend was een elektrische fiets gestolen. De fiets was wel op slot maar niet met
een extra slot vastgezet aan een vast voorwerp. De eigenaar van de fiets is nog geen 10 minuten in
de winkel geweest.
Een fietsendief pakt in zo'n geval de fiets bij de bagagedrager, tilt het achterwiel van de fiets 2 cm op
en loop weg. Voor AH staan beugels waar de fiets aan vast gemaakt kan worden.
Vastmaken kan ook aan een verkeersbord, een lichtmast, een boom en anderen vaste voorwerpen.
Bent u met meerdere fietsers, dan is de fietsen aan elkaar vastmaken ook een oplossing.

Met een vriendelijke groet, Remco Wessels , wijkagent Laren
Informatie van de brandweer Laren

In de tweede bijlage een artikel van de heer Schotsman over de aanschaf van zonnepanelen. Hierbij

een advies over het plaatsen van zonnepanelen (PV panelen). Veel mensen schaffen
momenteel zonnepanelen aan en de markt speelt daar dan ook op in. Lees de onderstaande
tips over de brandveiligheid en de gevaren van zonnepanelen even door als u nieuwe
panelen overweegt aan te schaffen, maar ook als u ze al op het dak heeft liggen!
Verder staat er regelmatig een door de heer Schotsman geschreven bericht in de Laarder
Courant de BEL. In zijn meest recente verhaal staat wat men moet doen als het luchtalarm
afgaat als u dat niet op de eerste maandag van de maand hoort. Ook NL-Alert is een
alarmmiddel van de overheid dat via de mobiele telefoons mensen waarschuwt.

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

De afgelopen tijd hebben we veel mutaties gehad in de buurt. Ook u
kreeg wellicht nieuwe buren. Het zou geweldig zijn als u als lid van “de
Ploeg” hen attent maakt op het bestaan van Vereniging! Op dit moment
wordt er ook gewerkt aan een nieuwe informatieve flyer, die binnenkort
bij alle adressen van onze Buurtpreventie vereniging bezorgd zal worden.

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)
0900-8844 (POLITIE)
Voor doven en slechthorenden
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

Brandweer bij acuut instortingsgevaar door stormschade
Brandweer bij losse dakbedekking of gevelplaten
Stormschade op openbaar terrein
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)
112
0900-0904
14035 (verkort nummer, zonder 035)
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
Ton van den Berg, penningmeester
Arlet Splint, secretaris
John Roovers, algemeen bestuurslid
Elisabeth Smelt, algemeen bestuurslid
Eric Zomers, algemeen bestuurslid
IBAN NL 32 INGB 000 740 8013 ten name van BPV De Ploeg

