
 

 

Vanuit de BuurtPreventie & Veiligheid in Paasberg-Wellenstein  
 
Hoe staat het met de veiligheid in onze wijk in deze (bijzondere) periode? 
Wijkagent Frank Bouwmeester heeft aangegeven dat er in de periode van half februari t/m half mei 
in totaal 25 incidentmeldingen zijn geweest.  

Brandstichting 1 

Diefstal uit/vanaf personenauto of andere vervoermiddelen 2 

Gekwal. diefstal in/uit woning 2 

Overige (eenvoudige) diefstal 1 

Loos inbraak- /overvalalarm 2 

Vernieling overige objecten 1 

Fraude met online handel 2 

Geluidshinder overig 2 

Overige verkeerszaken 2 

Ruzie/twist/burenruzie (Zonder Vervolg) 3 

Sociale wijkproblematiek 1 

Verdachte situatie 6 

 
Ontwikkelingen Paasbergflat aan de Bronbeeklaan - Wat betekent dit voor veiligheid in onze wijk? 
Met de rechterlijke uitspraak voor een voorlopige voorziening kan St. Onderdak weer (voorlopig) cli-
enten plaatsen in de Paasbergflat totdat er een nieuwe rechterlijke uitspraak komt in het hoger be-
roep bij de Raad van State.  
St. Onderdak heeft zelf gevraagd om deze voorlopige voorziening en daarom is het te verwachten dat 
ze op korte termijn cliënten zullen plaatsen. Over het precieze plan hebben we nog niets gehoord.  
Wordt de wijk onveiliger? Dat weten we op voorhand niet. We weten ook niet wat het precieze plan 
van St. Onderdak is en wat zij zelf doet om onveilige situaties te voorkomen of te reguleren.  
Ons inziens is het van belang dat als er zich een onveilige situatie voordoet met een cliënt er ook een 
weg naar St. Onderdak is om dit te melden en dat niet alleen de weg naar de politie en het speciale 
emailadres van St. BBRB  (zorgenpaasberg@gmail.com) genomen wordt. Via de startpagina van 
https://stichtingonderdak.org/ doet St. Onderdak zelf onderstaande oproep 

Overlast? Meld het snel! 

Zorgt iemand in uw wijk voor overlast? Vertoont een buurtgenoot afwijkend gedrag? Twij-

fel niet, maak een melding met een klik op de “button”  

 
Anniek Appelman zal vanuit de kerngroep BPV als (straat)contactpersoon optreden. Ze zoekt contact  
met St. Onderdak om aandacht te vragen voor goede communicatie met de wijk over haar plan en 
beleid en navragen wie nu hun contactpersoon is voor de Paasbergflat.   
 
Enquête over gebruik van de WhatsApp Buurtgroep 
Suzanne Abrahamse, wijkbewoonster in de Paasberg doet een afstudeeronderzoek naar online 
buurtpreventie om inzicht te krijgen in het samenhorigheid- en veiligheidsgevoel in de wijk. Dit in-
zicht is voor ons als BPV  Paasberg/Wellenstein zeker relevant. Vanuit de BPV hebben we haar ver-
zoek ingewilligd om de enquête via de What’sapp groepen van de BPV te verspreiden. Vanuit de 
kerngroep is haar verzoek dan ook doorgezet naar de straatcontactpersonen.   
Suzanne heeft aangegeven dat ze een verslag over de resultaten voor de wijkkrant zal schrijven. We 
hopen natuurlijk dat veel wijkbewoners haar vragenlijst hebben ingevuld of nog willen invullen (als 
dat nog kan).  
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