Nieuwsbrief Buurtpreventie Vereniging de Ploeg te Laren, november 2022

Beste buurtbewoners van onze BPV de Ploeg,
De vorige nieuwsbrief was van juli en deze wordt de laatste van 2022.
Aanvankelijk hadden we begin november een Algemene Ledenvergadering gepland waarin we graag
Michelle Kamerbeek, de nieuwe wijkagent van Laren, aan het woord hadden willen laten, maar
helaas is het niet gelukt een datum te prikken, waarbij de leden van het bestuur én betrokken politie
aanwezig kon zijn. Een nieuwe datum staat inmiddels wel vast en zal zijn: dinsdag 7 februari 2023.
Kunt u dit vast in uw agenda zetten ?
Op dit moment zijn er bij onze BPV 164 leden ingeschreven, maar dat zouden er best meer mogen
zijn. De criminaliteitscijfers in Laren lopen weer op, zie hiervoor ook de informatie die we onlangs van
de wijkagent Remco Wessels ontvingen.
In deze nieuwsbrief ook een schrijven van Hans Schotsmans over “veilig ouder worden”, plus een
ervaring over slechte straatverlichting in onze buurt. Als bijlage tenslotte, een tip over veilig hang en
sluitwerk, door een erkende installateur aan te laten leggen.
Zoals velen van u weten heeft onze buurtpreventie vereniging een eigen WhatsAppgroep. De regels
voor het gebruik daarvan kunt u nalezen op onze website. De groepsapp is in ieder geval niet bedoeld
voor het melden van een weggelopen hond. De reacties daarna zijn dusdanig storend dat velen
afhaken. De beheerder van de WhatsAppgroep verhuist volgend jaar dus bij deze een oproep voor
een nieuwe beheerder. De WhatsAppgroep kan de ogen en oren van uw wijk zijn mits deze op een
zorgvuldige manier wordt gebruikt.
Ook een oproep om ons bestuur aan te vullen. Op dit moment 5 leden maar ook hier is sprake van
verhuizing van een van de leden naar “buiten Laren”.

Informatie van de politie Laren:
Hieronder enkele opmerkingen uit de laatste updates van Remco Wessels,
wijkagent van Laren.
Belangrijk: Als laatste punt doet hij een oproep voor getuigen van een explosie op
de Caliskamp.
.

De avonden worden donker en het wordt weer goed zichtbaar aan donkere woningen dat er niemand
thuis is. Laat een of meerdere lampen branden op een tijdklok, laat wat bekers op de aanrecht of de
eettafel staan, een krant of boek op tafel liggen maar laat de buren de post opruimen en alert blijven!
FACEBOOK: Als politie van Laren zijn we al enige tijd actief op Facebook. Hier een link om op deze
pagina te komen: https://www.facebook.com/politiebel
INSTAGRAM: Michelle gebruikt Instagram en laat u het volgende weten:
Beste bewoners van Laren,
Mocht u willen weten wat ik zoal doe tijdens de dienst, wanneer ik bij
de openstelling van Laren aanwezig ben of wanneer de Pop Up er is?
Volg mij dan via: wijkagent_Laren.
Groet,
Michelle Kamerbeek, Wijkagent Laren

WONINGINBRAKEN:
De cijfers zijn redelijk constant maar laten nog steeds een verhoging zien van het aantal inbraken.

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
MO
Buit
Woning
Bewoners

Breeweg
Tussen 18/09 11.00 uur en 26/08 21.45 uur
Voltooide inbraak
Geen alarm, wel camera's. Gehele woning doorzocht.
Ruit vernielen en raam openen.
Ja
Vrijstaand
Vakantie

Geen alarm, wel camera's. In een vorige mail is hier ook al aandacht aan besteed.
Om een inbraak in uw woning te voorkomen is dit de volgorde van te nemen maatregelen:
Goed hang- en sluitwerk ( Informatie hier https://www.politiekeurmerk.nl) , inbraakalarm en
camera’s. Het is al een paar maal voorgekomen dat in woningen was ingebroken en de bewoners
hadden geïnvesteerd in een hightech camerasysteem maar niet eerst in goed hang- en sluitwerk.

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
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Bewoners

Eemnesserweg
Op 02/09 tussen 11.00 uur en 11.30 uur
Voltooide insluiping
Bewoner was in de voortuin aan het werk
Inklimmen door openstaand slaapkamerraam op de begane grond aan
achterzijde woning
Ja
Hoekwoning
Thuis

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
MO
Buit
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Bewoners

Zevenend
Op 31/10 tussen 14.23 uur en 15.27 uur
Waarschijnlijk insluiping
Geen
Onbekend, waarschijnlijk via de openstaande achterdeur.
Ja, waarvan een deel is teruggevonden in Huizen
2 onder 1 kap
Thuis, in de tuin

Laren
Pleegtijd
Samenvatting
Bijzonderheden
MO

Dokter Holtmannweg
Op 06/10 tussen 20.00 uur en 20.15 uur
Poging inbraak
Alarm is afgegaan en heeft kennelijk de dader afgeschrikt.
Poging gedaan een schuifdeur open te breken aan de achterzijde van de
woning..
n.v.t.
Vrijstaand
Afwezig

Buit
Woning
Bewoners

Drift
Tussen 06/10 18.00 uur en 07/10 00.46 uur
Voltooide woninginbraak
Geen
Balkondeuren opengebroken en de aangrenzende slaapkamer geheel doorzocht.
Ja, deels in de tuin teruggevonden.
Vrijstaande
Thuis
Het aantal gevallen van woningcriminaliteit blijft boven het aantal van 2021.Wel opmerkelijk is dat de
13 zaken meer bestaan uit 8 pogingen tot inbraak.
De sterke stijging bestaat dus voor het grootste deel uit niet geslaagde inbraken. Zo is er toch nog
een positieve draai aan te geven.
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VOERTUIGCRIMINALITEIT:
Het aantal is teruggelopen ten opzichte van dezelfde periode in 2021.Verontrustend is wel de
toename van inbraken in auto’s waarbij onderdelen worden gestolen, of complete buitenspiegels of de
behuizing van de spiegel wordt gestolen. In de periode van juli tot september is dit op de Oud
Blaricummerweg, de Leemzeulder, de Boeksweitskorrel, twee maal op de Eemnesserweg, 1 maal op
’t Paadje en 1 maal op de Zijtak gebeurd.
Wel zijn er meer fietsen gestolen.
Afgelopen maand is er een fiets gestolen vanaf de Ferry Oversteegenhof.

CYBERCRIME EN FRAUDE:
Hier is nog steeds een forse afname zichtbaar. Toch worden er nog veel slachtoffers gemaakt, ook in
Laren. Hieronder de zaken van afgelopen maanden.
In één aangifte stond dit trieste voorbeeld:
Een 60plusser werd gebeld door de fraudehelpdesk van zijn/haar bank. Ze hadden een verdachte
transactie gedetecteerd naar Nigeria. Of hij/zij verantwoordelijk was voor deze transactie, werd
gevraagd. Omdat hij/zij nergens vanaf wist werd geconstateerd dat er waarschijnlijk werd gefraudeerd
met de bankrekening. Het goede nieuws was dat de zogenaamde medewerker van de
Fraudehelpdesk hulp aanbood. Er werd door het slachtoffer toegang gegeven tot zijn/haar computer.
Het slachtoffer moest zijn/haar bankpas doorknippen en afgeven aan een andere medewerker van de
bank die de bankpas thuis kwam ophalen. Met deze pas is € 1800 opgenomen. Ook zijn er
overschrijvingen gedaan van de bankrekening van het slachtoffer. Totale schade is ruim € 27.000.
WHATSAPP FRAUDE:
Het slachtoffer heeft een WhatsApp bericht ontvangen van een persoon die zich voordeed als haar
dochter. Het verhaal dat ze haar telefoon kwijt is geraakt en een nieuw nummer heeft. Hierdoor kon
ze niet inloggen in haar bankieren-app en vraagt haar moeder om een betaling te doen voor haar. AAB
heeft in eerste instantie geen argwaan omdat ze dit eerder heeft meegemaakt dat haar dochter haar
vroeg om geld voor te schieten.
AAB heeft een bedrag van 2.696 euro overgemaakt.
BANK HELPDESKFRAUDE:
Het slachtoffer werd gebeld en sprak met een vrouw die zei dat ze namens de Rabobank Fraude
Helpdesk belde en dat ze Saskia van de Bogaard zou heten. Ze vertelde dat van de bankrekening van
het slachtoffer, in Zeewolde, gepoogd was om een bedrag van EUR 2900,00 op te nemen namens een
pintransactie en dat de bank dit had onderschept en geblokkeerd.
Ze vertelde het slachtoffer dat er iemand zou komen om de bankpassen van hem en zijn vrouw op te
halen en dat hij deze één keer in de breedte moest doorknippen.
Slachtoffer heeft de bijbehorende pincodes ook verteld.
Op dezelfde dag kwam een man de bankpassen halen bij aangever thuis.
Later bleek er EUR 1.100 te zijn opgenomen bij een geldautomaat.
BANK HELPDESKFRAUDE:
Slachtoffer werd gebeld door de ING bank. (verhaal ingekort)
Einde van de middag kwam er iemand aan de deur en het slachtoffer had nog steeds die vrouw aan de
telefoon. Ze zei dat slachtoffer de passen moest doorknippen. De passen zijn opgehaald en er is 2
maal EUR 500 opgenomen bij een geldautomaat in Bussum.
OPLICHTING:
Slachtoffer had een lekkage aan de regenpijp van zijn vrijstaande villa.
Op internet vond hij het bedrijf en bestelde daar een monteur.
Deze kwam binnen een uur ter plaatse en zei dat hij het voor een bedrag van EUR 500,00 kon
repareren.
Na afronding van de werkzaamheden liet de monteur aangever een factuur tekenen waar het bedrag
EUR 3286,18 op stond en in de kleine lettertjes dat hij akkoord zou gaan met de factuur.

Aangever heeft daar verder niet op gelet en betaalde via twee pintransacties meteen via het mobiele
pinapparaat die de monteur bij zich had.
BANK HELPDESKFRAUDE:
Slachtoffer werd door de bank gebeld met het verhaal dat er mogelijk geld afgeschreven zou zijn. De
dame aan de telefoon legde uit dat zij de rekening van betrokkene geblokkeerd heeft. Zij zei dat ze
alleen nog een pincode nodig had en dan nieuwe passen zou opsturen. Slachtoffer heeft de pincode
gegeven door de telefoon. Op een later tijdstip is er iemand aan de deur geweest terwijl het
slachtoffer nog aan de telefoon was. Deze meneer kwam de pinpassen ophalen.
Later bleek er 4 maal geld te zijn opgenomen met als totale schade EUR 3750.

Het slachtoffer van de WhatsApp fraude is 57 jaar oud. De andere slachtoffers hebben een
gemiddelde leeftijd van 86 jaar.
Heeft u ouderen in uw omgeving die mogelijk slachtoffer kunnen worden?
LAAT ZE BOVENSTAANDE VOORBEELDEN LEZEN!

Een website controleren op betrouwbaarheid kan op https://www.check.veiliginternetten.nl .
Handig:
Op de website van de politie staat een lijst met malafide websites, bankrekeningnummers en
emailadressen.
Bij twijfel handig om eens op te kijken voordat u in zee gaat met een internetshop. Hier een link naar
deze lijst: https://www.politie.nl, onder het tabblad aangifte-of-melding-doen.
Nieuw is bijvoorbeeld een groot aantal websites waarop haardhout wordt aangeboden. De prijs van
haardhout is enorm toegenomen door de hoge gasprijs en het begint een schaars product te worden.
Deze omstandigheden maken deze markt interessant voor oplichters. Er zijn al veel slachtoffers
gemaakt die aanbetaald hadden maar nooit iets ontvingen. Hier een artikel van het TV programma
Kassa: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen

GETUIGENOPROEP:
Politie zoekt getuigen, explosie bij woning:
De politie zoekt getuigen van een incident dat in de nacht van zondag 30 op maandag 31 oktober
plaatsvond bij een woning aan de Caliskamp in Laren. Omstreeks 02.00 uur die nacht vond er een
explosie plaats bij één van de woningen aan genoemde straat. De politie is een onderzoek gestart en
is daarbij op zoek naar getuigen.
Omstreeks 02.10 uur werden de bewoners en omwonenden opgeschrikt door een harde knal. Al snel
bleek dat bij een van de woningen nabij de voordeur een explosief was afgegaan dat de nodige
schade veroorzaakte aan het deurportaal. Uit onderzoek blijkt dat dit explosief vermoedelijk illegaal
vuurwerk betrof.
De politie zoekt getuigen van het incident. In de bewuste nacht ging de zomertijd over naar de
wintertijd. We zoeken daarom naar informatie in het tijdspad van kort na middernacht tot circa 03.00
uur de politie sluit niet uit dat in de dagen voorafgaand aan het incident wellicht rond de straat en de
bewuste woning mogelijk personen zijn geweest die hiermee te maken hebben. Heeft u in de dagen
iets afwijkends gezien, laat het ons dan weten. Bellen kan via 0900-8844 of anoniem via M 08007000.

Met een vriendelijke groet,
Remco Wessels
Wijkagent Laren

Een bericht van Hans Schotsmans, wijkbrandweer van Laren:
Veilig ouder worden, hoe doe je dat?
Veel zaken kunt u zelf doen om een stuk veiligheid in en om de woning te vergroten. In dit geval gaat
het over valpreventie en brandveiligheid.
Veel zaken zijn een vaste gewoonte, bijvoorbeeld spullen op de trap neerleggen. Zorgt u ervoor dat
er geen losse spullen, zoals kranten, wasgoed sleutels etc. op de trap liggen. U kunt erover vallen met
alle gevolgen van dien, dus leg niets op uw trap en houdt deze vrij. Losse kleedjes op de grond zien er
meestal erg gezellig uit, maar ook hier kunt u door uitglijden of over vallen. Als het niet nodig is,
verwijder dan die losse kleedjes. Helaas raken er ook veel mensen gewond door het vallen of
struikelen over verlengsnoeren die op de grond liggen. Zorg ervoor dat dit niet het geval is, leg deze
snoeren langs de plint of laat extra wandcontactdozen aansluiten.
Een beginnende brand kan ook u zomaar overkomen door onvoorzichtigheid. Ga geen bak- en braad
werkzaamheden beginnen als u slaperig bent. Rook niet in bed of in een stoel, rook daarom buiten
uw sigaar of sigaret en plaats daar een asbak waar u uw peuk in achter kunt laten. Druk geen peuk
uit in een plantenbak, vaak is daar de grond droog en gaat de bak in de fik of deze gaat smeulen. Let
u ook op met waxinelichtjes en kaarsen, er zijn vele mooie en goede alternatieven op de markt welke
dezelfde sfeer geven als een “echte” vlam. Wilt u toch echte? Dan in een stevige en onbrandbare
houder ver van gordijnen en andere brandbare materialen.
Een rookmelder hebben we allemaal in huis, althans dat zou sinds 1 juli jl moeten. Stel, u heeft er
nog geen in huis! Dan snel (laten) kopen en (laten) ophangen, rookmelders redden levens!
Heeft u nog vragen of wilt u een gratis woningcheck? Neem dan contact op met uw
wijkbrandweerman. De brandweer komt nooit onaangekondigd en zonder legitimatie!
Wijkbrandweer-Laren@brandweergooivecht.nl of belt u met (035) 688 55 52
Ook komen wij of uw verzekeraar niet controleren! Komt er iemand aan de deur met de mededeling
dat hij of zij komt controleren op rookmelders? Belt u dan direct 112!
De brandweer geeft gratis advies en is bereikbaar via BrandweerGooiVecht.nl, Groene Gerritsweg 2
te Laren of 035-6885552.
De afgelopen maanden is de straatverlichting in één van “onze” straten langdurig uitgevallen . Vele
bewoners meldden tevergeefs deze onveilige situatie bij de gemeente. Na 4 maanden had Liander
eindelijk een scantoestel beschikbaar en kon de week daarop de situatie gerepareerd worden. Mocht
een dergelijk probleem in uw straat niet snel verholpen worden, meldt het dan bij de buurtvereniging.
Via het Koepeloverleg (de samenwerkende Buurtpreventieverenigingen in Laren) kunnen we meer
druk op de gemeente leggen.
Rest ons nog u een veilige winterperiode te wensen. Over het Vuurwerkbeleid heeft de gemeente op
het moment van schrijven nog geen uitspaak gedaan.
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

