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Eind 2015 – Opnieuw zeer zacht winterweer …….

Beste centrumbewoner,
Met ons allen tellen we de laatste dagen van
het jaar weer af.
Een jaar met ups en downs en de fusie van
Bussum met Naarden en Muiden.
Vanaf 1 januari start de nieuwe organisatie van
de gemeente Gooise Meren.
We zullen onze activiteiten voor wat betreft
overleg met de gemeente in hun nieuwe
samenstelling voortzetten.
Het zal de eerste weken ongetwijfeld zoeken
zijn, wie dan over welke zaken gaat.
Belangrijk is in elk geval wie de nieuwe
Wethouders worden.
Wij zullen u zo gauw als wij meer hierover
weten verder informeren.

Ledenraadpleging jaarstukken
U heeft van ons nog de resultaten van de
ledenraadpleging van de jaarstukken te goed.
Wij zullen u hierover in januari a.s. uitgebreid
in een Nieuwsbrief informeren.
Middels deze informatieflits willen wij u tot slot
attenderen op het donkere dagen offensief
van de politie.
Juist in deze donkere dagen en afwezigheid
met de feestdagen slaan criminelen hun slag.
Lees de tips aandachtig en neem uw
maatregelen!
Tot slot wenst het bestuur van BPV
Centrum u hele prettige feestdagen en een
heel goed 2016 toe!

Donkere Dagen
Offensief van start!

TIPS WAT U ZELF
THUIS KUNT DOEN

(Bron politie Gooi en Vechtstreek)

Met de feestdagen loopt het huishouden vaak
net iets anders.
Gaat u tijdens de feestdagen gezellig naar uw
buren, familie of vrienden?
Of bij Oud en Nieuw de straat op?
Of krijgt u juist bezoek?
Even familie ophalen, nog snel een boodschap
doen.
Ook op dit soort momenten zijn insluipers uit
op uw kostbare goederen.
Laat hen uw feestdagen niet bederven!
Zorg ervoor dat terwijl u feest viert een
inbreker niet ongemerkt naar binnen kan
glippen.
Sluit ramen en deuren, ook als u even weg
bent.

In de wintermaanden slaan criminelen
veelvuldig hun slag, vaak met een piek
voor de feestdagen. Het donkere dagen
offensief van politie zet in deze periode,
oktober tot maart, extra maatregelen in
tegen woning- en auto-inbraken,
overvallen en straatroven.
De extra maatregelen en acties bestaan onder
meer uit verscherpt toezicht en intensievere
surveillances op bepaalde tijdstippen en
risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan.
Maar ook voorlichting aan inwoners en
ondernemers in de regio Gooi en Vechtstreek.
Face to face of misschien wel een flyer door de
bus waarop staat dat u beter het raam boven
had kunnen sluiten…

Verdachte situatie? Bel 1-1-2
Ziet u iemand in de straat die er niet thuishoort
en bijvoorbeeld bij huizen naar binnen kijkt of
op de uitkijk lijkt te staan? Spreek diegene
eens aan met een simpel "hallo" of bel 1-1-2.
Criminelen houden niet van een sociale buurt!

Burgernet
Werk samen met gemeente en politie aan
veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan
Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat
snel een verdacht, of vermist persoon wordt
opgespoord. Help ook mee en meld u aan.
In de hele regio Gooi en Vechtstreek wordt een
alertering via Burgernet verstuurd na een
(poging) inbraak. Het komt regelmatig voor dat
op een later tijdstip in diezelfde omgeving weer
wordt ingebroken. Op deze manier wordt
samengewerkt aan preventie.

Licht zet inbrekers in het zicht!
Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest
actief in de vooravond. Want als het ‘s avonds
donker is en er brandt op dat moment geen
licht in een woning, weet een inbreker dat er
niemand thuis is.
Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw
binnen- en buitenverlichting kunt u dit
voorkomen.
Maar alleen verlichting is niet genoeg.
Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige
voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom
eens kritisch naar uw eigen huis. Zijn er
plekken waar het zicht slecht is, zoals een
raam met een grote struik ervoor of een niet
verlicht portiek of voorportaal?
Zet ze in het licht!

Op de hoogte
Via politie.nl houden we u regelmatig op de
hoogte van acties, resultaten en
bijzonderheden van het Donkere Dagen
Offensief in de regio!
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