
 
Vanuit de BuurtPreventie & Veiligheid (BPV) in Paasberg-Wellenstein  
 
De BPV anno corona 2020 
Vier keer per jaar komen de straatcontactpersonen van de BPV bijeen om de stand van zaken 
rondom veiligheid in de wijk te bespreken. In het voorjaar hebben we de vergadering vanwege 
corona afgezegd, in de zomer hebben we bij een straatcontactpersoon in de tuin vergaderd en op 25 
november vergaderden we online via Teams. Dit lukte goed met 15 van de 24 straatcontactpersonen. 
Een groep betrokken wijkgenoten die zich inzetten voor de veiligheid in de wijk. Het kost niet veel 
tijd! Heb jij interesse om straatcontactpersoon te worden? 
 
We hebben 3 vacatures.  

- Vacature in Wellenstein- 
- Vacature in Bronbeeklaan 30-64 
- Vacature Jac. Van Looystraat 2 t/m 10, Bronbeeklaan 10 t/m 28 en Jacques Perkstraat 25 t/m 

35 en 14 t/m 24.   
Heb je interesse, mail dan naar bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com.  
 
Hoe staat het met de veiligheid in onze wijk in deze (bijzondere) periode?  
Wijkagent Frank Bouwmeester heeft het stokje overgedragen aan Marjolein Smaling. 
Marjolein Smaling heeft aangegeven dat er in de periode van eind september t/m 24 november een 
beperkt aantal incidentmeldingen zijn geweest. Dat het aantal meldingen beperkt is heeft mogelijk te 
maken met het gegeven dat we in de coronatijd meer thuis verblijven en er meer sociale controle is.  
 
Incidenten: 

3 keer diefstal van een fiets 

Een aantal verdachte situaties 

Een aantal meldingen over vuurwerk 

 
Ontwikkelingen verkeersveiligheid - Bron (race/beek) laan -  
In de vergadering van de BPV is een terugkoppeling gedaan over de bijeenkomst die op 3 november 
plaatsvond met zo’n 24 wijkbewoners, met name omwonenden van de Bronbeeklaan. Aanleiding 
voor de bijeenkomst waren vragen over de communicatie vanuit de gemeente in juni 2020 wat 
betreft verkeersmaatregelen die getroffen zouden worden aan de Bronbeeklaan. 
  
De verkeersveiligheid, het harde rijden en gevaarlijke situaties als je wilt oversteken, was jaren 
geleden al aanleiding om te kijken wat er aan gedaan kon worden. In 2018 is de gemeente met een 
groep omwonenden daarover het gesprek aangegaan. Het plan van deze groep werd in juni 2020 
gecommuniceerd, namelijk drie locaties aan de Bronbeeklaan die plaatselijk verbreed zouden 
worden en waar middengeleiders (vluchtheuvels) zouden worden aangebracht. Hiermee zou de 
snelheid minder kunnen worden en zou het oversteken veiliger worden. De plannen hielden ook in 
dat er door de wegverbreding zes bomen zouden moeten wijken.  
 
Enkele omwonenden van de Bronbeeklaan hebben kenbaar gemaakt niet betrokken te zijn geweest 
bij het maken van deze plannen en de besluitvorming, waarop de gemeente besloten heeft een 
bijeenkomst te plannen voor overleg. Tijdens deze bijeenkomst is doorgenomen wat de plannen zijn 
en is gesproken over bezwaren en alternatieven. Afgesproken is dat we als wijk in december 2020 
van de gemeente horen of de huidige plannen al dan niet worden uitgevoerd en wat de verdere 
plannen met de Bronbeeklaan zijn.  Vragen over dit proces kun je stellen aan team leefomgeving 
Velperweg e.o.. Het team is te bereiken via noord-oost@leefomgeving.nl. 
 

mailto:bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com
mailto:noord-oost@leefomgeving.nl


 
We willen alle wijkbewoners vragen om in de wijk en dus ook op de Bronbeeklaan het goede 
voorbeeld te geven en een gepaste (toegestane) snelheid te hanteren. Geregeld signaleren we 
wijkbewoners die zich niet aan de snelheid houden. Overal is de maximale snelheid van 30 km per 
uur van toepassing. Ook op de Bronracelaan is dit de toegestane snelheid. Begrijpelijk als dit als 
langzaam wordt ervaren op zo’n prachtig wegdek, maar laten we rekening houden met elkaar en het 
goede voorbeeld geven.  
 
Vuurwerk 
Is er sprake van vuurwerkoverlast in je buurt? Spreek de personen die vuurwerk afsteken aan en/of 
bel de politie( 112 of 0900-8844). Als je een straatcontactpersoon met een straatapp hebt dan mag je 
het ook in de app melden. Of je mailt de BPV. We hebben als BPV een kort lijntje met de wijkagent 
en kunnen het bij haar onder de aandacht brengen.  
 
Overlast van jeugd 
We constateren al geruime tijd dat jeugd zich geregeld ophoudt op het schoolplein van de 
Julianaschool. Met name in de zomer was dit aan de orde. Vanwege de kou buiten is het op dit 
moment rustiger. Begrijpelijk dat jeugd een hangplek zoekt, zeker in de huidige coronatijd waarin 
weinig te beleven is, maar dit kan ook leiden tot overlast bij omwonenden en de school zelf. Zo is er 
al geruime tijd geregeld sprake van geluidsoverlast, vernielingen en zijn er inbraakpogingen geweest.   
Dit heeft tot een overleg tussen omwonenden, de school en de wijkagent geleid.  Daarin is 
afgesproken dat omwonenden een sleutel krijgen van het schoolplein om het hek ’s avonds om 20.00 
uur op slot doen. In het weekend openen omwonenden ’s ochtends het hek. Hiermee wordt de 
toegang ’s avonds en ’s nachts beperkt, maar overdag blijft het schoolplein een speelplek voor 
kinderen uit de buurt.  
 
Tip van de BPV  
Naar aanleiding van een inbraakpoging in de wijk via een slaapkamerraam de volgende tip: zet een 
deurkierstandhouder op je slaapkamerraam dat je een stukje openzet voor ventilatie. Zo belemmer 
je een inbreker de toegang tot je woning. 
 

 


