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Beste buurtbewoners,
Voor u ligt de wintereditie van de nieuwsbrief van de
BPV Sijsjesberg. Vanuit het periodieke overleg met
politie, gemeente en landelijke media begrijpen wij
dat een BPV helpt. Bewoners zijn alert en melden
verdachte situaties waardoor minder inbraken en
pogingen gedaan worden.
Ook de preventieve werking die van de
BuurtWhatsApp-groep uitgaat, haalde de landelijke
media. In onze wijk Sijsjesberg is inmiddels een
WhatsApp-groep actief. Meld u hierbij aan als u nog
geen deelnemer bent via ons emailadres:
info@sijsjesberg.info.
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Op dinsdag 12 januari staat DE ENGEL van 20.00 tot 21.30 uur open om elkaar metoeen hapje en een drankje een

goed nieuwjaar te wensen. Reserveer deze dag en tijd in uw agenda en maak kennis met nieuwe en bekende
buurtgenoten!

Bijzondere wijk met bijzondere bewoners

De BuurtWhatsApp

In deze rubriek laten wij u een beetje
kennismaken met bewoners van de Sijsjesberg
Sinds 2 jaar woont Monique Hobbelink met haar
dochtertje Annemijn (7 jr.) op de Bachlaan. Naast
haar drukke baan als staflid op de Radiologie
afdeling van het UMC Utrecht (ze is zelf medisch
specialist Nucleaire geneeskunde en behandelt
daarbij o.a. veel kankerpatiënten), heeft ze het
afgelopen jaar ook nog tijd gevonden om met 2
andere buurtgenoten de jaarlijkse zomerborrel in
onze wijk te organiseren. De wijk Sijsjesberg is
voor haar en Annemijn een heerlijke wijk waar het
echt thuiskomen is na het werk in een super
hectisch beroep.
Ze is een enthousiast pleitbezorgster van een
warm contact met de naaste buurtbewoners en
wil graag iedere Sijsjesberger oproepen om hier
werk van te maken.

Misschien heeft u het al gezien op de borden ‘Attentie
BuurtPreventie’ die bij de ingangen van onze wijk
staan. Wij hebben er nu ook aan toegevoegd dat in de
wijk de BuurtWhatsApp wordt gebruikt. Het is
gebleken dat dit de boodschap aan lieden met minder
goede bedoelingen alleen maar duidelijker maakt: in
deze buurt letten we actief op elkaar en op elkaars
spullen.
Inmiddels hebben we ruim 70 mobiele nummers
actief in onze wijk die elkaar via WhatsApp kunnen
bereiken en informeren in het geval van onraad. Het is
uitdrukkelijk de bedoeling dat dit hulpmiddel alleen in
geval van onraad gebruikt wordt en dus niet voor
gezellige ’onderonsjes’. Bij een 1e melding van onraad
via de BuurtWhatsApp is het vaak ook raadzaam om
gelijk 112 te bellen. In de komende tijd zal met hulp
van de politie Huizen gekeken worden of wij met ons
systeem ook kunnen aansluiten op de groepen in
aanliggende wijken.
Als u ook aangesloten wilt worden, kunt u zich
aanmelden via info@sijsjesberg.info. Geef dan uw
naam, adres en mobielenummer door. Voor evt.
vragen kunt u terecht bij de beheerder van onze
WhatsApp-groep:
Frank Bakker (06 12792415).

Nuttige adressen
· 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
……………………
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0900 - 8844
0800 - 7000
0900 - 9359
035 - 6830300
035 - 5281911
035 - 5281623
035 - 5281532
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