
Bericht vanuit  BPV Paasberg-Wellenstein (Wijkkrant 2022-1) 
  
Meer incidentmeldingen in  de afgelopen periode 
De groep van BuurtPreventie en Veiligheid voor Paasberg-Wellenstein heeft 23 februari j.l. overleg 
gehad en hierbij was ook wijkagent Marjolein Smaling aangesloten. Vooraf ontving de BPV een 
incidentenlijst dat wil zeggen een samenvatting van het type incidenten en het aantal keren dat er een 
melding was binnen gekomen. We zien qua aantal incidentmeldingen een forse toename in de 
donkere maanden (eind november t/m eind februari) ten opzichte van de periode daarvoor. Namelijk 
resp. 78 en 14 meldingen. 
De meeste verontrusting op dit moment gaat uit naar het grote aantal pogingen tot woninginbraak met 
behulp van het boren van gaatjes in kozijnen. Het blijft vaak bij een “poging tot” maar soms lukt het om 
binnen te komen en diefstal te plegen. De dag na de vergadering was het weer raak in de Paasberg. 
Wijkagent Marjolein gaf aan dat dit in heel Arnhem speelt en er nog geen duidelijk patroon of profiel 
van de dader(s) is. Het gaatjes boren kan op alle verdiepingen gebeuren, dus ook bij dakkapellen. 
Voor informatie zie o.a. Algemene tips via de politie  https://www.politie.nl/informatie/tips-om-
woninginbraak-te-voorkomen.html en over de gaatjes-boren-
methode https://www.youtube.com/watch?v=snWyvJj-SBw 
  
De tips zijn: zorg voor goed hang- en sluitwerk. Dat wil zeggen sluitwerk met een slot die je ook 
daadwerkelijk op slot zet, zodat de hendel niet met een ijzerdraad omhoog getrokken kan worden. En 
verder  is goede buitenverlichting raadzaam. Buitenlampen die met een bewegingssensor aangaan 
kunnen goed afschrikken. 
Vraag is dan ook om even goed te blijven kijken als er bij kozijnen wordt geboord om in te schatten of 
het om ongewenst binnentreden van de woning gaat. Waarschuw dan de politie en uw contactpersoon 
van de BPV. 
  
Ook werden er relatief veel meldingen gedaan van “verdachte situaties”, andere meldingen (beperkter 
in aantal) hebben betrekking op fraude of oplichting met betaalpassen, eenvoudige diefstal via 
internet, verkeersongevallen met materiële schade, brand, overlast van jeugd en afsteken van 
vuurwerk. 
Meld incidenten altijd bij de politie. Ook bijvoorbeeld een digitale poging tot fraude. Dan krijgt de politie 
een goed overzicht van wat er gebeurt op diverse vlakken. 
  
Nog steeds een extra BPV-straatcontactpersoon voor Wellenstein gezocht 
Op dit moment hebben we een vacature straatcontactpersoon in Wellenstein. Het is een zinvolle maar 
doorgaans geen omvangrijke taak. Binnenkort ontvangt u als bewoner van Wellenstein hierover ook 
een flyer in de bus.  Heeft u hier vragen over?  Mail ons gerust (bpv-paasberg-
wellenstein@outlook.com) dan nemen wij contact met u op. 

 

https://www.politie.nl/informatie/tips-om-woninginbraak-te-voorkomen.html
https://www.politie.nl/informatie/tips-om-woninginbraak-te-voorkomen.html
https://www.youtube.com/watch?v=snWyvJj-SBw
mailto:bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com
mailto:bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com

