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Beste buurtbewoners van onze BPV de Ploeg,
Op 10 mei jl. had de Buurt Preventie de Ploeg na twee jaar weer een informatieavond georganiseerd
in de openbare lagere school aan de Melkweg 42.
Het was een geanimeerde bijeenkomst waar zo’n 30 mensen inleidingen van Hans Schotsmans van
de wijkbrandweer Laren en de energiecoach Arnold Grünwald volgden.
De heer Schotsmans gaf tips voor brandbeveiliging en gevaren van b.v. oplaadbare apparaten door.
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders op alle verdiepingen van uw huis verplicht. Dat geldt (nog) niet voor
CO2 melders maar die zouden ook levens sparen. Een CO2 melder moet in een ruimte met een open
haard op neushoogte hangen. Als u een CV ketel heeft, moet hij daar wel hoog hangen omdat die
ruimte meer warmte vasthoudt. Verdere preventiemaatregelen zijn een deken en eventueel een
poederblusser. Deze laatste kan echter op de lange duur weer door het verspreide poeder weer
brandgevaarlijk zijn.
Tips waar u wat aan heeft zijn:
-Maak samen met uw gezinsleden een vluchtplan waarbij u moet denken aan *de vluchtroute ,
*waar spreken wij af als we moeten vluchten, *waar liggen de sleutels .
De brandweer geeft gratis advies en is bereikbaar via BrandweerGooiVecht.nl, Groene Gerritsweg 2
te Laren of 035-6885552.

Daarna gaf de heer Arnold Grünwald uitleg over het reilen en zeilen van de Hut van Mie groep
Energie Samen. Zij ondersteunen bewoners van Laren en Blaricum bij de inventarisatie van (on)
mogelijkheden om duurzaam te gaan leven. Zij kunnen adviseren om collectief zonnepanelen in te
kopen maar hebben veel tips verzameld hoe men duurzamer kan gaan leven.
De diverse coaches zijn te bereiken via https://www.hutvanmie.nl. Als u een duidelijke vraag stelt,
zoekt men daar de best passende coach bij.
Ook de heer Remco Wessels van de Politie Laren had nog enkele adviezen voor de aanwezige leden

van de BVP. Als je dan toch je heus gaat renoveren, denk dan weer eens aan het politiekeurwerk
aangaand het hang en sluitwerk. Er is een wissel in het politiecorps geweest: Remco heeft als collega
Michelle Kamerbeek gekregen. (zie hieronder).
Nadat de door een van onze bestuursleden gemaakte flyer in onze buurt verspreid was, ontvingen we
zo’n 10 nieuwe aanmeldingen. Welkom mensen! De meeste buurtbewoners werden ook lid van onze
WhatsApp groep.
Midden in de vakantietijd willen we toch nog graag enkele mededelingen van de politie met u allen
delen. Zoals u wellicht weet heeft wijkagent Hans Post Laren verlaten. Hij is nu wijkagent in Blaricum
samen met Samil Yalsin. Michelle Kamerbeek is in zijn plaats wijkagent van Laren geworden.
Zij stelt zich hieronder aan u voor.
Beste BPV-leden,
Bij deze wil ik mij graag aan u voorstellen als de nieuwe wijkagent van Laren.
Nee, Remco gaat ons nog niet verlaten. Ik mag deze functie samen met Remco in Laren vervullen.
Mijn carrière in een notendop.
In 2011 ben ik begonnen aan de opleiding tot hoofdagent bij de politie. Tijdens de opleiding begonnen
op het politiebureau te Hilversum en later geplaatst op het werkgebied van mijn voorkeur: Gooi- en
Vechtstreek- Noord.
De afgelopen jaren gewerkt in het gebied Gooi- en Vechtstreek, waar Laren ook onder viel. Laren is
daardoor voor mij geen onbekend terrein.
Ik heb de afgelopen jaren bij de politie voornamelijk in de noodhulp gewerkt. Daarnaast heb ik nog
twee taakaccent vervuld. Ik heb mij gespecialiseerd in de aanpak van hennepteelt en de daarbij
behorende ondermijning. Tevens vervulde ik het taakaccent Jeugd, in samenwerking met de
jeugdagent.
U kunt mij voor een kennismaking of vragen mailen: michelle.kamerbeek@politie.nl
Tevens zullen mijn werkzaamheden tijdens de dienst ook te volgen zijn op Instagram. Ik nodig u dan
ook uit om mij te volgen. Instagram: wijkagent Laren

WONING-INBRAKEN
Hieronder is te zien dat het aantal inbraken behoorlijk oploopt.
De woning criminaliteit is met 100% gestegen. Van 12 naar 24 stuks.
In onze regio Gooi & Vechtstreek is sprake van een stijging van 35%.
Hier de cijfers van Laren:
De afgelopen periode van 12 mei tot 24 juli zijn er 9 zaken m.b.t. woningcriminaliteit.


Er is melding gedaan van een gepleegde inbraak in de relationele sfeer. Hierover geen
informatie uit bescherming van de betrokkenen.




In aanleunwoningen van een twee verschillende zorginstellingen zijn vier diefstallen gepleegd
uit woningen. Onbekend hoe de dader is binnengekomen.
Er waren 3 pogingen in te breken in woningen, en twee daadwerkelijke inbraken in woningen
geweest.

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
MO
Buit
Woning
Bewoners

Pastoor Hendrikspark
Tussen 22/05 14.00 uur en 23/05 10.30 uur
Poging
Hier is vorig jaar ook ingebroken
Poging gedaan slaapkamerraam te forceren
N.v.t.
Appartement op de begane grond
Onbekend of ze thuis waren

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
MO
Buit
Woning
Bewoners

Zijtak
Geconstateerd op 17 mei. Onbekend wanneer gepleegd
Poging gedaan een deurslot uit te boren aan de linker zijde van de woning
Geen
In cilinderslot geboord.
N.v.t.
2 onder 1 kap
N.v.t.

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden

Ooghout
Op 13/04
Woninginbraak
Bewoner heeft voetstappen gehoord in de woning en dacht aan medebewoner.
Dit was echter niet het geval. De inbreker is in de woning geweest.
Een openslaand raam aan de voorzijde geforceerd
Tot op heden niets.
2 onder 1 kap
Thuis

MO
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Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
MO

Buit
Woning
Bewoners

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden

't Paadje
Op 31/05 rond 00.35 uur
Poging woninginbraak
Twee verdachten aangehouden voor poging tot woninginbraak
Melding van een buurtbewoner dat er drie mannen met bivakmutsen in de tuin
van een deze woning liepen. Met 5 politievoertuigen ter plaatse gegaan en twee
van de drie mannen aan kunnen houden.
De mannen kwamen uit Hilversum en Den Haag.
N.v.t.
2 onder 1 kap
Op vakantie
Pruisenbergen
23/07 tussen 11.30 uur en 15.30 uur
Waarschijnlijk drie daders. Beelden van ze zijn in bezit van de politie. Er wordt
onderzoek gedaan naar de identiteit van deze verdachten.
Deur van appartement waarschijnlijk opengemaakt door te flipperen.

MO
Buit
Woning
Bewoners

Achter medebewoners aangelopen door de centrale toegangsdeur het complex
in.
Ja
Appartement
Niet thuis

POLITIEKERMERK VEILIG WONEN.
Investeren in een inbraak werende woning doet u door aan de eisen van het PKVW te voldoen.
Dit is het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Op de website van het PKVW vindt u hier informatie over en
kunt u uw woning beoordelen op basis van een paar vragen te beantwoorden achter deze link:

veiligwonenscan
FRAUDE/CYBERCRIME:
Hier zien we een forse daling van 33 vorig jaar naar 16 dit jaar.
Toch blijft het opletten geblazen. Goed lezen is vaak voldoende om de fraudeur te herkennen.
Wij komen bijzondere dingen tegen, zoals het document "PHISHING" in de bijlage.
De tekst in dit document doen al snel vermoedden dat het niet klopt.
Zo staat er: Uw dossier zal ook naar de media worden gestuurd en verspreid onder het grote publiek
Daar klopt natuurlijk niets van.
Ook het mailadres mariporoani@hotmail.fr heeft natuurlijk geen enkele link naar politie of justitie.
Ik denk dat "men" hoopt op contact via mail waarna op welke manier dan ook zal worden geprobeerd
u op te lichten.
MARKTPLAATS:
Iets te koop aanbieden via Marktplaats met je telefoonnummer erbij. Er komt een koper via WhatsApp
die interesse heeft maar regelmatig is opgelicht .De koper vraagt of hij via Markplaats een
betaalverzoek van 10 cent mag doen om de betrouwbaarheid te toetsen. Dan krijg je onderstaande
link.

De uitstraling is Marktplaats. De link in het geheel niet. Maar inloggen via deze link brengt je naar een
site die geheel op Marktplaats lijkt. Ga je nu 10 cent overmaken en via deze frauduleuze site inloggen
op je bank dan weet je zeker dat het fout gaat. Je komt niet op de site van je bank maar op een
tweede frauduleuze site. Waarschijnlijk laat je genoeg gegevens achter voor de oplichter om je
rekening te plunderen.
ALTIJD GOED LEZEN EN NADENKEN EN VERIFIEREN BIJ DE ECHTE POTENTIELE KOPER.
Een betaalverzoek van Markplaats gaat namelijk nooit via WhatsApp maar via de website van
Martplaats

VOERTUIGCRIMINALITEIT:
Hier lopen de aantallen ook op. Bijna een stijging van 50%
Met name de forse stijging van diefstallen van fietsen
Meer hierover in de voorgaande "Stand van zaken".

Nieuwe BABBELTRUC met rookmelders:
De politie waarschuwt voor oplichters met deze nieuwe babbeltruc:
Ze komen aan de deur om te controleren op rookmelders.
Deze zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht in elke woning.
De oplichters "controleren" of bewoners rookmelders in huis hebben.
Om geloofwaardig over te komen gebruiken ze een zelfgemaakte identiteitskaart.
Eenmaal in de woning worden diverse waardevolle goederen en geld weggenomen.
De politie laat weten dat overheidsinstanties als gemeente, brandweer en politie niet zomaar komen
controleren of er rookmelders in de woning aanwezig zijn.

DE CIJFERS:
Woningcriminaliteit lijkt af te vlakken maar een plus van 10 is natuurlijk nog fors ten opzichte van
2021.Voertuigcriminaliteit is gelijk gebleven ten opzichte van 2021 maar er is wel een verhoging van
het aantal fietsendiefstallen. Horizontale fraude is ruim gehalveerd. Meer hierover onderaan dit
bericht.

MALAFIDE SLOTENMAKERS:
Hier is veel over geschreven.
Vaak zijn ouderen de dupe omdat ze in de problemen gekomen op internet zoeken om met het bedrijf
in zee gaan bovenaan de lijst.
Hieronder een campagne waarbij ouderen uitleg krijgen over het online zoeken.

Campagne helpt ouderen veiliger online te zoeken
Slotenmakers bovenaan zijn vaak niet de meest betrouwbare met veel te hoge rekeningen. Zie verder
https://hetccv.nl/nieuws/campagne-helpt-ouderen-veiliger-online-tezoeken/?utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=campaign-nieuwsbrief-13-30-juni2022

DIEFSTAL FIETSEN:
Om deze serieuze vorm van criminaliteit te stoppen wordt slachtoffers verzocht mee te werken.

Help mee om fietsdiefstal terug te dringen
Fietsdiefstal is een vervelend bijverschijnsel van de grote aantallen – steeds duurdere – fietsen
die in ons land in omloop zijn. Reden voor Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal om opnieuw
onderzoek te laten doen naar de aard van fietsdiefstal in Nederland. Ben jij slachtoffer
geweest van fietsdiefstal? Help mee om fietsdiefstal terug te dringen
Doe mee aan het onderzoek

OPLICHTING, FRAUDE en CYBERCRIME
Deze vormen van criminaliteit wordt hierboven bij de cijfers Horizontale fraude genoemd.
Dat betekend tussen burgers onderling.
Het aantal neemt af maar ik ben er van overtuigd dat niet iedereen aangifte doet.
Voor liefhebbers van cijfers kan men de link naar de website van het CBS over de afgenomen
traditionele criminaliteit en de toegenomen online criminaliteit gebruiken..

Hieronder twee voorbeelden:
Men ontvangt een SMS van de "Belastingdienst".
Wat klopt hier niet:
*De belastingdienst stuurt geen SMS en al helemaal niet vanaf een 06 nummer.
*De link naar iDeal : http://openstaande-vorderingen.info heeft geen enkel kenmerk dat wijst op iDeal.

Men ontvangt een email van "MijnOverheid" in zijn of haar inbox.
Wat klopt hier niet:
*Het taalgebruik is slecht en waarschijnlijk gemaakt met een vertaalprogramma.
*De belastingdienst stuurt geen mail maar als ze dat wel doen is het zonder een link. U wordt dan
verzocht zelfstandig in te loggen.
Als men drukt op de afzender "Mijn Overheid" verschijnt het werkelijke mailadres. Het resultaat staat
onder dit bericht en is overheidmailingservices@onsmail.nl. Dit mailadres heeft geen enkel kenmerk
van de overheid. Onsmail???? Het is LINK om op een LINK te drukken.
Criminelen maken het u makkelijk door bij de valse berichten die ze sturen een link mee te sturen.
Stink er niet in. Mocht u van de Overheid of Belastingdienst een bericht krijgen dan staat daar het
verzoek om in te loggen op Mijn Overheid of Mijn Belastingdienst. Gebruik hiervoor nooit een
aangeboden link maar log zelfstandig in met uw DiGiD.

DIEFSTAL FIETSEN:
Om deze serieuze vorm van criminaliteit te stoppen wordt slachtoffers verzocht mee te werken.

Help mee om fietsdiefstal terug te dringen
Fietsdiefstal is een vervelend bijverschijnsel van de grote aantallen – steeds duurdere – fietsen
die in ons land in omloop zijn. Reden voor Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal om opnieuw
onderzoek te laten doen naar de aard van fietsdiefstal in Nederland. Ben jij slachtoffer
geweest van fietsdiefstal? Help mee om fietsdiefstal terug te dringen
Doe mee aan het onderzoek

Politie | Midden Nederland | Gooi & Vechtstreek | Basisteam Noord
Bezoekadres
Postadres
Teamsadres

: Groene Gerritsweg 2b, 1251 JL Laren NH
: Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
: remco.wessels@blauwonline.onmicrosoft.com

Mede namens Michelle wens ik u een goede en veilige vakantie toe.
Met een vriendelijke groet,
Remco Wessels
Wijkagent Laren.
Voor belangrijke telefoonnummers verwijzen wij u graag naar de voorgaande nieuwsbrief die op de
website van BPV de Ploeg te lezen valt (https://www.bpvdeploeg.nl/de-ploeg/archief ).
Het voltallige team van BPV de Ploeg wenst u een veilige zomer toe.
Buurtpreventievereniging De Ploeg
Ton van den Berg, penningmeester
Arlet Splint, secretaris
John Roovers, algemeen bestuurslid
Elisabeth Smelt, algemeen bestuurslid
Eric Zomer, algemeen bestuurslid
IBAN NL 32 INGB 000 740 8013 ten name van BPV De Ploeg

