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Geachte buurtbewoners,

Colofon

Het afgelopen jaar 2011 is in onze wijk rustig verlopen. Weliswaar zijn er
helaas nog 4 woninginbraken geweest, waarvan 3 op eenzelfde adres, maar
dat is duidelijk minder dan in de voorgaande jaren. De onderlinge alertheid
draagt volgens mij effectief bij aan de preventie en aan het weren van
inbrekers in onze wijk.
De op 13 april gehouden Algemene Ledenvergadering kende een geanimeerd
verloop. De aanwezigheid van onze wijkagent Anco Driessen, die veel vragen
heeft beantwoord en de presentatie van Marcel Mooij over het Woninginbrakenteam van de Politie Gooi- en Vechtstreek, hebben daar effectief aan
bijgedragen.

Bestuur VBP Sijsjesberg
Dirk Kuin – Voorzitter a.i.
Monique van der Voort – secretaris a.i.
Frank Bakker – Penningmeester a.i.
Jan van de Wardt – Bestuurslid
Gery de Groot – Bestuurslid
Lucie van Cranenburgh – Bestuurslid

Het bestuur van onze VBP Sijsjesberg prijst zich gelukkig met het toetreden
van Lucie van Cranenburgh, woonachtig Populierenlaantje 10a, als nieuw
bestuurslid. Verder wenst het bestuur beterschap toe aan onze secretaris
Monique van der Voort, die al enige tijd kampt met gezondheidsproblemen.
Voor nadere informatie over de zomerbuurtborrel,
gepland voor zaterdag 30 juni in De Engel, verwijs ik
naar elders in deze Nieuwsbrief.
Hartelijke groet, Dirk Kuin,
Voorzitter Vereniging Buurtpreventie Sijsjesberg

Burgernet dat bent u !
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers,
gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en
werkomgeving te bevorderen. De gemeente en politie werken
dagelijks aan de veiligheid op straat. Zij werken daarbij graag
samen met u. In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel doen
om uw leefomgeving prettig en veilig te houden. Daarom is
Burgernet op zoek naar burgers die willen helpen om
verdachten, voertuigen of vermiste personen gerichter en
sneller op te sporen. Gewoon vanuit uw eigen huis, op straat
of vanaf de werkplek. Zo vergroten we samen de kans dat een
vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte
sneller wordt gepakt. Met dank aan u!

Meer weten?
Op www.burgernet.nl vindt u het laatste nieuws, een
overzicht van de Burgernetacties en veel gestelde vragen en
antwoorden. Ook kunt u hier, nadat u als deelnemer bent
aangemeld, inloggen en uw persoonlijke gegevens aanpassen.
Zoals het wijzigen van uw adresgegevens of aangeven dat u
op bepaalde tijden niet beschikbaar bent voor acties, omdat
u bijvoorbeeld op vakantie bent of ’s nachts niet gebeld wilt
worden. Voor meer informatie over Burgernet kunt u ook
contact opnemen met uw gemeente of het landelijke
Programmabureau Burgernet: informatie@burgernet.nl

Bart de Haan – Webmaster
Website:
www.buurtpreventiesijsjesberg.nl
Reacties:
info@buurtpreventiesijsjesberg.nl

Mag ik me even voorstellen:
Lucie van Cranenburgh, nieuw bestuurslid
Sinds juni 2011 woon ik in de buurt Sijsjesberg. Omdat
mijn kleinkinderen in het Gooi wonen en wij dit een
prachtige omgeving vinden, hebben mijn partner en ik
besloten in deze omgeving een huis te zoeken. Het werd
het Populierenlaantje in Huizen.
Ik ben geboren en getogen in Haarlem en werk daar als
beleidsmedewerker kwaliteitszorg bij de GGD, die
onderdeel is van de VeiligheidsRegio Kennemerland
(VRK). Daar houd ik me bezig met het werk van de
meldkamer, de ambulancedienst, maar ook bijvoorbeeld
met de jeugdgezondheidszorg en de infectieziektebestrijding. Drie dagen per week rijd ik daarvoor naar
Haarlem of Hoofddorp. Daarnaast heb ik een eigen
bedrijf aan huis, ‘De Cranenburgh’. Ik begeleid
praktijken voor fysiotherapie bij het opzetten van
kwaliteitsbeleid en het behalen van een kwaliteitscertificaat (ISO/HKZ), wat in de gezondheidszorg steeds
meer een vereiste is.
Ik ben enthousiast over het wonen in Huizen: de
heerlijke buurt, de prachtige omgeving en de gezellige
gemeente met allerlei activiteiten.
Ik wil me graag inzetten voor de buurt en heb me daarom
aangemeld als bestuurslid van de Vereniging Buurtpreventie Sijsjesberg. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren
aan een steeds veiligere buurt.
Met vriendelijke groet,
Lucie van Cranenburgh

30 juni 2012 Zomerborrel voor ALLE buurtbewoners !!

Zaterdagmiddag 30 juni van 15.00 – 17.00 uur, organiseren
wij weer de jaarlijkse zomerborrel voor alle inwoners van de
wijk Sijsjesberg. De leden en buurtbewoners kunnen genieten
van onze jaarlijkse borrel, die gehouden zal worden in de tuin
van De Engel. Wij hopen op een geanimeerde middag waarmee
de saamhorigheid en de onderlinge contacten tussen buren en
bewoners in onze wijk bevorderd worden. Er is muziek en voor
kinderen staat er een springkussen opgesteld.
Alle bewoners van de wijk Sijsjesberg zijn van harte welkom.

Buurtborrel 2011

Het buurtfeest wordt georganiseerd door de feestcommissie:
Hugo Varenkamp, Jan Willem Reineke, Robert Janse, Gery de Groot, Lucie van Cranenburgh, Dirk Kuin

U kunt zich opgeven (kinderen tot 16 jaar gratis) door € 7,50 te storten op:
Rekeningnummer 15.23.66.466 t.n.v. BPV Sijsjesberg, Huizen onder vermelding van ‘Buurtborrel’.
Wist u dat, ……..

Contacten met de gemeentepolitie

v Wij nog steeds op zoek zijn naar enthousiaste mensen
voor het vormen van de web redactie;
v Vincent van Wulven zich aangemeld heeft voor de
kascommissie;
v u zich ook als lid kunt aanmelden, via
info@buurtpreventiesijsjesberg.nl
v Tijdens onze ALV van 13 april is ook het standpunt van
het bestuur m.b.t. camerabeelden met de leden
besproken en aangenomen. Samengevat in vier punten:
1. Indien er camerabeelden zijn gemaakt van inbraak,
pogingen daartoe dan wel verdachte situaties, meldt
dit aan de politie en lever hen de beelden toe en doe
aangifte.
2. Beelden van de openbare weg zijn niet geoorloofd wel
als gaat om privéterrein.
3. Verspreid geen beelden onder leden of derden, tenzij
de politie daar prijs op stelt, want zo’n actie kan het
politieonderzoek doorkruisen.
4. Bij verspreiding onder leden gaat de voorkeur uit naar
een stilstaand beeld met situatieschets en toelichting.

Uit de regelmatige contacten met de gemeentepolitie zijn de
volgende nieuwspunten te vermelden:
-

-

"de politie kan het een stuk beter in samenwerking
met de bewoners"
Nuttige preventietips voor de zomer

ü Voorzie uw woning van hang- en sluitwerk volgens het
ü
ü

Nuttige adressean
· Alarm politie/brandweer/ambulance
· Politie: wijkagent dhr. A. Driessen
Anco.Driessen@gooi.politie.nl
· Politie Anoniem
· Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek
· Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
· Gemeente Huizen receptie
· Wijkopzichter Groen (plantsoenen en
zwerfafval): dhr. R. Smits
· Wijkopzichter Grijs (wegen, riolering):
dhr. H. van der Hulst

112
0900 - 8844
0800 - 7000
0900 - 9359
035 - 6830300
035 - 5281911

ü
ü
ü
ü
ü
ü

035 - 5281623

ü

035 - 5281532

ü

Agenda VBP Sijsjesberg 2012
- 13 juni overleg met Politie Gooi & Vechtstreek
- 30 juni zomerfeest VBP Sijsjesberg 2012
- 4 september bestuursvergadering

Onze huidige wijkagent Anco Driessen is te bereiken via
Anco.Driessen@gooi.politie.nl of via het landelijke
telefoonnummer: 0900-8844
Politieregio Gooi en Vechtstreek gaat in de toekomst
samen met regio Flevoland
Het motto van de politie m.b.t. het bestrijden van
woninginbraken (en auto's) is :

ü
ü
ü
ü

Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het is bewezen dat dit de kans
op inbraak verkleint;
Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten;
Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waar op
geklommen kan worden, weg. Laat geen schuren/tuinhuisjes
openstaan waar ladders of gereedschap voor het grijpen ligt
waarmee ingebroken kan worden.
Bij afwezigheid: laat uw woning er ‘bewoond’ uitzien;
Informeer uw buren als u er niet bent;
Meld uw afwezigheid nooit op ‘sociale media’;
Laat de brievenbus regelmatig legen en laat de post neerleggen
op plaatsen waar deze van buitenaf niet zichtbaar is. Vraag de
buren een oogje in het zeil te houden en laat de buren weten
waar u te bereiken bent.
Laat iemand het gras maaien als u langdurig weg bent;
Zorg voor goede verlichting rondom uw woning en laat
verlichting en eventueel radio / muziek / televisie aan. Gebruik
timers, zodat lampen niet constant branden;
Houd sleutelbossen, portefeuilles, navigatiesystemen etc. uit het
zicht, ook in uw auto;
Kopieer uw persoonlijke computerbestanden naar een USB stick
of externe harde schijf en berg deze ergens anders op, zodat bij
diefstal van uw computer u niet al uw bestanden kwijt bent.
Registreer uw belangrijke goederen met bijv. het serienummer, of
maak foto’s van waardevolle bezittingen (sieraden, kunst, etc.);
Laat bij afwezigheid, zo mogelijk, een auto op de oprit staan;
Geef verdachte situaties door aan de politie: 112;
Haal containers na reiniging zo spoedig mogelijk weer naar uw
perceel.

