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Beste bewoner van de Sijsjesberg,
Voor u ligt de zomerse nieuwsbrief van de Buurt
Preventie Vereniging Sijsjesberg.
Als het goed is hoort en ziet u niet zo veel van de BPV,
want dan is het mooi rustig in onze wijk.
Maar wij kunnen met z’n allen, ook in een alerte
buurt, helaas niet voorkomen dat er wel eens wordt
ingebroken of dat we door vandalisme worden
geplaagd. Wat wij wel kunnen, is het gevoel van ‘met
elkaar en voor elkaar’ proberen te stimuleren. En
gebeurt er dan toch iets van inbraak of vandalisme,
dan proberen wij als BPV met raad en daad te helpen.
Hopelijk houden we het lekker rustig met dat ‘raad en
daad’ deze zomer!
Misschien heeft u zelf ideeën over hoe wij de
veiligheid in onze buurt kunnen bevorderen. De kas
van onze BPV is in de loop van de jaren redelijk gevuld
geraakt en daarom hebben wij ook wel enige
financiële ruimte om zinvolle investeringen te doen
die met preventie te maken hebben.
Heeft u dus suggesties………..Kom maar op!
Namens het bestuur van de BPV,
Frank Bakker,
Voorzitter
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Er kan nog meer bij, er kan nog meer bij …………
Wij sturen deze nieuwsbrief naar alle bewoners van
onze wijk Sijsjesberg,. Het kan dus zomaar zijn dat

u degene bent die nog geen lid is van onze
vereniging…..en dat vinden wij jammer. Inmiddels
zijn ruim 175 woningen en hun bewoners
aangesloten (ca. 75% van het totaal). Steunt u het
initiatief om Sijsjesberg veiliger te maken met
elkaar, word dan lid! Voor maar € 15,- per jaar bent u
lid (volgend jaar € 10,--). U kunt zich opgeven op onze
site www.sijsjesberg.info.

Zomerborrel 2016
Kom naar de Sijsjesberg Zomerborrel!!
Zondag 11 september organiseert de feestcommissie van de buurtvereniging Sijsjesberg de jaarlijkse
zomerborrel. Dit jaar rekenen we op mooi weer en zetten op het pleintje aan de Bachlaan nr. 14 t/m 20 de
partytent op.
We nodigen jullie dan ook allemaal van harte uit om vanaf 16.00 uur een borrel te komen drinken. Voor wie
een hapje mee wil eten staat een lekkere BARCECUE klaar.
Onze jaarlijkse buurtborrel is hét moment om gezellig met elkaar bij te praten en te proosten op onze mooie
wijk! Voor de kids zijn er spelletjes is er o.a. een springkussen.
Om de barbecue goed te kunnen voorbereiden willen we daarvoor wel graag je vooraanmelding en weten met
hoeveel mensen je komt. Voor alleen de borrel hoeft een vooraanmelding niet.
Voor de BBQ vragen we € 10,- per persoon en voor de drankjes € 1,-.
We hopen dat jullie allemaal komen! Meld je daarvoor nu alvast aan via info@sijsjesberg.info

De Algemene Ledenvergadering
Op onze laatste algemene ledenvergadering op 19 april,
heeft de voorzitter Lucie van Cranenburgh afscheid
genomen i.v.m. verhuizing naar Hilversum. Frank
Bakker heeft haar functie overgenomen. Wouter
Holtslag heeft zich als nieuw bestuurslid aangemeld .
Tijdens deze vergadering hebben wij als bestuur laten
zien wat er zoal gebeurd is in de buurt en wat wij aan
activiteiten ondernomen hebben. Onze financiële
positie maakt het mogelijk dat wij m.i.v. 2017 de
contributie verlagen van € 15,- naar € 10,- per jaar.
Een goed gebruik is dat wij na het officiële gedeelte een
wat luchtiger programmaonderdeel op de agenda
hebben. Na lezingen van ex-inbrekers,
beveiligingsadviseurs en gemeentebestuurders hebben
wij dit jaar gekozen voor een bezoek aan het
bijzondere zelf ontworpen huis van Lucas Mol en
architecte Sanne Oomen (‘De Molshoop’ aan de IJzeren
Veldweg).

Dat veel buurgenoten wel eens wilden ‘gluren bij de
buren’, bleek uit de grote opkomst. De reacties op het
duurzame huis, de ambities en het verhaal van Lucas en
Sanne waren uitsluitend super positief. De avond sloten
wij bij hen af met een drankje en hapje.
Sanne en Lucas, bedankt voor de gastvrijheid!

Camera beelden
Nadat het een aantal jaren geleden absoluut niet
was toegestaan om een beveiligingscamera
gedeeltelijk op de openbare weg te richten, is
inmiddels het beleid daarover aardig aangepast.
Recentelijk heeft één van onze buurtgenoten ons
via de BuurtWhatsApp laten meekijken met de
opnames die om kwart voor 4 ’s-nachts werden
gemaakt in zijn straat. Een paar jonge mannen
lopen daar rond met iets wat op een koevoet lijkt.
Later worden zij in de tuin bij een ander huis
gezien door een in haar slaap gestoorde
buurtgenoot. Inmiddels zijn de beelden gedeeld
met de politie en werden de mannen
waarschijnlijk ook herkend.
Mocht u dus een beveiligingscamera hebben en
kunt u ook een stukje van de openbare weg
meenemen in uw opnames, schroom dan niet en
doe het.
De politie kan en wil uw hulp best gebruiken!
‘Hondenpoep’
Hoewel het niet direct een preventie ‘dingetje’ is,
krijgen wij toch regelmatig klachten i.v.m. overlast
door hondenpoep. Politie en BOA’s informeren
hondenbezitters en spreken hen evt. aan op
uitlaatgedrag. Maar zij zullen als dat nodig is,
strenger gaan optreden en overtreders bekeuren.
Bekeuringen kunnen nog aardig oplopen (tarieven
2016).
 Het niet aanlijnen van de hond (binnen de
bebouwde kom): € 90, Niet opruimen van uitwerpselen: € 140, Geen opruimmiddelen bij je hebben bij
het uitlaten: € 90,-

Nieuw bestuurslid Wouter Holtslag stelt zich voor:
“Voorstellen? Je stelt niets voor. Kennismaken, dat kan wel”.
Deze cryptische dialoog is naar vorm en inhoud wel enigszins kenmerkend voor mij.
Geboren Amsterdammer, in het Gooi opgegroeid, met ‘Delft’ en techniek (maar ook
geschiedenis, zeilen en muziek) in de genen, denk ik na wat omzwervingen in
binnen- en buitenland mijn rustpunt op de ‘NBW’ gevonden te hebben. Rustpunt?
Ja, in de zin zoals dat voelt wanneer je na een drukke dag elders weer in onze
heerlijke Sijsjesbergbuurt terugkomt, nee als het gaat om activiteiten ontplooien.
Want dat zit ook in de genen: niet passief ‘lid’ willen zijn; vandaar ……
Graag maak ik persoonlijk met u kennis tijdens de buurtborrel van 11 september
aanstaande of bij een andere activiteit. Want daar geloof ik in: onze vereniging is
meer dan een WhatsApp-groep, hoe zinnig die ook is.

