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In onze mooie woonwijk Sijsjesberg is het in het afgelopen jaar 2012 gelukkig relatief rustig
gebleven wat betreft inbraken en pogingen daartoe. Weliswaar is elke inbraak te betreuren, maar
vergeleken met elders in onze gemeente Huizen en in andere gemeenten in ’t Gooi, waar sprake
was van golven van inbraken en autobranden, zijn wij daar gespaard van gebleven. Attent blijven
op verdachte situaties, waarvoor wij u met enige regelmaat per email waarschuwen, blijft
ondertussen noodzakelijk. Mijn indruk is ook dat wij niet alleen als bewoners goed opletten,
maar dat ook de politie en met name onze wijkagent positief bijdragen aan een veilige
woonomgeving. En dat is toch wat wij allemaal wensen.
De sociale cohesie, het elkaar kennen en leren kennen, is ook bevorderd door de goed bezochte
algemene ledenvergadering en de Zomerborrel op 30 juni in De Engel. Bij deze Nieuwsbrief treft
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u de uitnodiging aan voor de Nieuwjaarsborrel in De Engel en wij roepen u allen op om daarbij
Website:
aanwezig te zijn. Een veilige woonomgeving wordt ook bevorderd door een schone woonwww.buurtpreventiesijsjesberg.nl
omgeving, dus vragen wij uw aandacht voor het tegengaan van rommel of viezigheid van lanen en
Reacties:
stoepen. Honden kunnen door hun waakzaamheid bijdragen aan de veiligheid, maar ruim wel
info@buurtpreventiesijsjesberg.nl
direct hun uitwerpselen op, zo vragen wij u vriendelijk. En voorts nog een vriendelijk verzoek aan
u om de in onze wijk geldende maximale snelheid van 30 km te
respecteren, vooral met het oog op “spaar onze kinderen”.
Babbeltruc; trap er niet in!
Rest mij elk van u een gelukkig en veilig nieuwjaar toe te wensen.
Dirk Kuin, voorzitter bestuur VBP Sijsjesberg

Nuttige preventietips

ü Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten;
ü Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waar op
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

geklommen kan worden, weg. Laat geen schuren/tuinhuisjes
openstaan waar ladders of gereedschap voor het grijpen ligt
waarmee ingebroken kan worden.
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.
Zorg voor goede verlichting rondom uw woning en laat
verlichting en eventueel radio / muziek / televisie aan.
Gebruik timers, zodat lampen niet constant branden;
Kopieer uw persoonlijke computerbestanden naar een USB
stick of externe harde schijf en berg deze ergens anders op.
Haal containers na reiniging zo spoedig mogelijk weer naar
binnen.
Laat bij afwezigheid, zo mogelijk, een auto op de oprit staan;
Geef verdachte situaties door aan de politie: 112.

Kleine conflicten; grote ergernissen
Buurtbemiddeling
Soms bezorgen buren elkaar overlast. Irritaties beginnen om een
kleinigheid en daar zou je eigenlijk met elkaar over moeten
kunnen praten. Het lukt niet altijd om er samen uit te komen.
Dan kunt u bellen met:
Buurtbemiddeling Huizen, tel.: 035 - 6231100
Voorbeelden van ergernissen:
Geluidsoverlast, rommel, vuilnis of stank, erfafscheidingen’
overhangend groen, overlast van kinderen of huisdieren,
pesterijen en vernielingen, parkeeroverlast
www.versawelzijn.nl
buurtbemiddeling@versawelzijn.nl

Oplichters die bij u aanbellen en zich voorstellen als
medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf,
gemeenteambtenaar of politieagent. Ze vragen of ze binnen
mogen komen. Eenmaal binnen zorgt de dader of daders dat
u afgeleid wordt en wanneer ze weer weg zijn, ontdekt u dat
u bestolen bent. Het lijkt allemaal echt en niet iedereen is
verdacht, maar toch is het belangrijk goed op te passen.
Vooral oudere mensen zijn slachtoffer van babbeltrucs.
Oplichters zijn zeer creatief en in het afgelopen jaar waren
ongeveer 100 mensen in Gooi en Vechtstreek slachtoffer
van babbeltrucs.
Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt?
• Iedereen die aan de deur komt vanuit een bedrijf of om
iets te verkopen, moet volgens de wet zich kunnen
legitimeren. Vraag om het legitimatiebewijs! Vertel
direct dat u met het bedrijf zult bellen en doe dit ook.
• Als u belt, kijkt u om het werkelijke bedrijf te vinden, in
het telefoonboek voor het nummer. Informeer of de
persoon daar bekend is en het bezoek aan huis klopt.
Sluit de deur terwijl u belt;
• Houd de deur dicht of op een kier of kijk (indien
mogelijk) door de deurspion of het raam. Laat
onbekende personen nooit zo maar binnen;
• Vraag meteropnemers, reparateurs en colporteurs naar
hun legitimatie en controleer deze goed.
• Als u binnen wat wilt pakken, laat de bezoeker dan
buiten staan en sluit de buitendeur;
• Geef nooit uw bankpas of pincode af. Bankmedewerkers komen nooit aan de deur of nemen nooit
telefonisch contact op om uw pincode te vragen;
• Bent u onverhoopt toch het slachtoffer geworden van
een babbeltruc, doe dan altijd aangifte bij de politie.
Heeft men uw pinpas weggenomen? Laat deze direct
blokkeren.

5 januari 2013 nieuwjaarsreceptie voor de leden !!
Zaterdagmiddag 5 januari 17.00 – 19.00 uur,
organiseren wij een nieuwjaarsreceptie voor alle leden
van de Vereniging Buurtpreventie Sijsjesberg. Deze
wordt gehouden in De Engel. Wij hopen op een
geanimeerde bijeenkomst waarmee de saamhorigheid
en de onderlinge contacten tussen bewoners in onze
wijk bevorderd wordt.
Alle leden van de VBP Sijsjesberg zijn van harte
welkom.
Nuttige telefoonnummers
· Alarm politie/brandweer/ambulance
· Politie: wijkagent dhr. A. Driessen
Anco.Driessen@gooi.politie.nl
· Meld Misdaad Anoniem
· Gemeente Huizen
algemeen nummer
· Wijkopzichter Groen
(plantsoenen en zwerfafval):
dhr. R. Smits
Wijkopzichter Grijs
(wegen, riolering):
dhr. H. van der Hulst
· Buurtbemiddeling Huizen

112
0900 - 8844
0800 - 7000
035 - 5281911
035 - 5281623
035 - 5281532
035 - 6231100

Heeft u een goed idee?
Als BPV krijgen wij van u een jaarlijkse bijdrage die
wij gebruiken om kosten te dekken die wij als
vereniging maken. Naast deze kosten is er ook nog
een bedrag wat wij kunnen gebruiken om de
veiligheid en leefbaarheid in onze buurt te verbeteren.
Mocht u ideeën hebben hoe wij op een relatief
simpele manier dit budget tot algemeen nut kunnen
gebruiken dan horen wij dit graag van u. Het beste
idee wordt gehonoreerd met eeuwige roem en een
mooie fles wijn. U kunt het onderstaande strookje
invullen en inleveren bij de secretaris van de
vereniging. Uitslag wordt bekend gemaakt op de
Algemene Ledenvergadering.
U kunt uw idee ook via email aan ons sturen:
info@buurtpreventiesijsjesberg.nl

Een gelukkig en veilig nieuwjaar
Van de Penningmeester
Eind
september
hebben
wij
een
aantal
betalingsherinneringen gestuurd naar leden die hun
bijdrage van 2012 en/of 2011 nog niet hadden
overgemaakt. Het lijkt dat verschillende leden de
factuur niet hebben ontvangen of opgemerkt.
Gelukkig heeft het grootste gedeelte van onze
aangeschreven buurtgenoten snel gereageerd en
alsnog de overschrijving geregeld. Onze dank
daarvoor. Mocht u nog een verzoek tot betaling
hebben liggen en heeft u daar nog niet op kunnen
reageren, wilt u dit dan z.s.m. op ons rekeningnummer 1523.66.466 t.n.v. de Vereniging Buurtpreventie Sijsjesberg, overmaken. Vermeld vooral uw
naam en adres op de overschrijving! Dat geldt ook
voor de contributie over 2013, waarvan u de rekening
bij deze Nieuwsbrief aantreft.
Mocht u vragen hebben over deze rekeningen dan
kunt u mij altijd bellen op: 06-12792415.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Frank Bakker, penningmeester
Agenda VBP Sijsjesberg 2013
5 januari nieuwjaarsreceptie VBP Sijsjesberg
Februari: tweemaandelijks overleg met Politie
Maart: bestuursvergadering
Mei: Algemene Ledenvergadering
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Mijn idee voor de VBP Sijsjesberg is: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Naam:
Adres:

