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Hoe veilig is onze wijk Paasberg-Wellenstein? 

Paasberg en Wellenstein is een relatief veilige wijk in Arnhem. Van onze wijkagent Alex Hovestad 

horen we dat onze BPV een goede structuur heeft met straatcontactpersonen (verdeeld in 8 units) 

en hij meldt ons dat hier een preventieve werking van uit gaat.  

In de BPV-vergadering van 21 augustus waren weer vrijwel alle units vertegenwoordigd met een of 

meer straatcontactpersonen. De wijkagent rapporteerde ons dat er in de periode van 22 mei tot  21 

augustus in totaal 51 incidenten zijn geweest waarvan 9 strafbare feiten. Variërend van 

- een amateuristisch poging tot inbraak tot een gerichte autodiefstal tot diefstal van 

autobanden.  

- een aantal gevallen van internet oplichting (dit neemt toe) en een babbeltruc. 

- meldingen van overlast (o.a. parkeeroverlast aan de Bronbeeklaan tijdens festiviteit in 

Bronbeek.) 

De parkeerproblemen rond de scholen in de wijk hebben de aandacht van gemeente en wijkagent. Er 

zijn in de Roemer Visscherstraat gele markeringen aangebracht en elders zijn bloembakken geplaatst. 

 

Internetoplichting - Tips het mogelijk te voorkomen  

Kijk of iemand al langer (bijv. minimaal 2-3 jaar) via Marktplaats spullen te koop aanbiedt. Oplichters 

veranderen hun account zelf regelmatig en Marktplaats verwijdert aanbieders over wie klachten 

binnenkomen. En verder, vraag altijd gegevens op zoals telefoonnummer en emailadres en check of 

dit werkt. 

Als je toch bent opgelicht, doe altijd aangifte bij de politie  (dat kan digitaal) en bij de betreffende site 

zoals bv Marktplaats.  Indien in het (landelijke) meldsysteem van de politie een rekeningnummer 

herhaaldelijk voorkomt dan gaat de politie over tot actie. Dus aangifte heeft zeker zin. 

Wie wil het team van straatcontactpersonen voor de BPV komen versterken? 

Het is vooral oren en ogen openhouden, meldingen uit je eigen straatblok doorgeven in de what’s 

app en bij een incident (wat zeer incidenteel is) contact zoeken met betreffende buurtbewoner. We 

hebben 3-4 keer per jaar overleg met de straatcontactpersonen van de verschillende units. 

Als je meer wilt weten mail dan even naar  bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com . Dan nemen wij 

contact met je op. 


