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Wist je dat er in onze wijk een team voor buurtpreventie en veiligheid (BPV) is? 

Door Anniek Appelman 

 

We hebben 27 straatcontactpersonen die zich op vrijwillige basis inzetten voor buurtpreventie in zijn 

of haar straat. Zij houden ogen en oren open en geven signalen van verdachte situaties door binnen 

de BPV-groep. Er wordt snel bekeken of er iets mee gedaan moet worden. Indien nodig worden 

wijkbewoners direct geïnformeerd via bijv. Nextdoor of een straat-What’s appgroep. Voor elke straat 

is een  straatcontactpersoon actief. 

 

Wat doet de BPV? 

• Informeren over preventie/veiligheid in en om het huis. 

• Ondersteunen bij problemen met veiligheid. 

• Gemeente, politie of andere betrokkenen informeren en adviseren om veiligheid in de wijk te 

verbeteren.   

• Preventieve wijkacties  zoals reminders van informatie over hoe je zelf inbraak, brand e.d. kan 

voorkomen.  

Let wel: je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid qua preventie en handelen en in 

acute situaties (politie of 112 te bellen) 

 

We hebben nauw contact met de wijkagent Alex Hovestad over incidenten die in onze wijk zijn; ook 

waar politie bij betrokken is geweest. We constateren als BPV samen met de wijkagent dat de buurt 

Paasberg-Wellenstein relatief veilig en rustig is. Door samen alert te blijven willen we dit zo houden.     

 

Op de hoogte blijven? 

Op de wijkwebsite (www.paasberg-wellenstein.nl/wijkvereniging/buurtpreventie) vind je actuele 

informatie over wat er speelt. 

Diverse straatcontactpersonen willen de BPV weer eens actief onder de aandacht brengen en kunnen 

contact met u zoeken. Vooral om te horen of u berichten van veiligheidsproblemen (alerts) wilt 

ontvangen via Nextdoor, een straat-What’s appgroep of direct contact (als de eerste manieren voor u 

lastig zijn).  

 

Vragen? Stuur een mail naar:  BPV-paasberg-wellenstein@outlook.com  
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Veilig op vakantie - tips van de politie  

• Vraag uw buren om uw woning in de gaten te houden. 

• Ladders of trapjes niet (los) in uw tuin achterlaten en desnoods onbruikbaar maken door aan 

de ketting te leggen 

• Alles op slot en sleutels eruit halen. (Inbrekers kunnen makkelijke binnen komen door een 

ruitje van de deur in te tikken en de sleutel om te draaien.) 

• Fiets of brommer altijd op slot zetten (ook binnen). 

• Laat uw huis er bewoond uitzien tijdens uw vakantie: 

- Verlichting inschakelen met tijdklok/planten in uw vensterbank  

- Speelgoed laten slingeren / kopjes op tafel laten staan 

- Kranten en post niet op de mat laten liggen 

- gras in uw tuin laten bijhouden  

- geen volle vuilniszakken bij uw huis achterlaten. 

• Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden wanneer en waar u met vakantie bent. 

Zorg er voor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen en informeer ze over trein-

/vliegnummers/gegevens auto (merk, type en kenteken) 

• Schakel uw huistelefoon door naar uw mobiele telefoon. 

• Wees voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-mailprogramma. 

Wees ervan bewust dat criminelen berichten meelezen. 

• Gebruik op social media (Twitter, Hyves, Facebook) niet uw volledige naam, maar bijv. een 

afkorting. Controleer uw profielen en zoekmachines hierop. 

• Maak foto's van uw waardevolle spullen (met een centimeter ernaast), zodat u deze, als ze 

worden gestolen, kunt tonen aan de politie. 

• Zet niet uw thuisadres in uw navigatiesysteem en hang uw huissleutel niet aan de bos met 

autosleutels. Bij diefstal van uw auto rijden dieven rechtstreeks naar uw huis en ze zijn er dus eerder 

dan u. 


