
Vanuit de BuurtPreventie & Veiligheid (BPV) in Paasberg-Wellenstein  
 
Hoe staat het met de veiligheid in onze wijk? 
De wijkagenten geven aan dat er in de periode van eind november 2020 t/m 24 februari 2021 een 

beperkt aantal incidentmeldingen zijn geweest. Te weten 2 autodiefstallen en een woning inbraak. De 

algemene indruk is dat (gelukkig) zeer rustig is.  

Wie zijn de huidige wijkagenten?  

Marjolein Smaling, Eric Hortensius en Joke Bartelink 

  Marjolein     Eric  

   Joke 

Wijkagenten Geitenkamp/Paasberg/Monnikenhuizen/Angerenstein/Arnhemse-Allee/Plattenburg 

Door de corona hebben wijkagenten momenteel geen spreekuur. Het is echter wel mogelijk om een 

afspraak te maken met een van de wijkagenten. Ze zijn te bereiken via 0900-8844, via de email 

(contactformulier op website politie) of ons Instagram account (wijkagenten_geitenkamp). 

Voor het maken van meldingen waarbij u graag politie ter plaatse wilt hebben is het verzoek om dit 

niet via de mail of instagram te doen, omdat deze niet 24/7 wordt bijhouden of gelezen. 

BPV vacatures  
Heb jij interesse om straatcontactpersoon van de BPV te worden? 
 
We hebben 2 vacatures.  

- Vacature in Wellenstein- 
- 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.   
 

De vacature Bronbeeklaan 30-64 is ingevuld sinds 1 februari 2021! 
 

Heb je interesse, mail dan naar bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com. We nemen contact 
met je op om uitleg te geven.  
 
Ontwikkelingen verkeersveiligheid - Bronbeeklaan -  
Op 16 juni 2020 ontvingen omwonenden van de Bronbeeklaan een brief van de gemeente 

Arnhem over verkeersaanpassingen (3 oversteekplaatsen) aan de Bronbeeklaan. Veel 

omwonenden lieten de gemeente weten dat ze niet op de hoogte waren van de aanleg van 

oversteekplaatsen. Daaropvolgend is besloten de werkzaamheden voorlopig stil te leggen en 
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in gesprek te gaan met de omwonenden over het verkeersplan. Op 3 november 2020 vond 

een webinar plaats. De conclusie hiervan was dat er te hard gereden werd op de 

Bronbeeklaan, maar dat de voorgestelde maatregelen te rigoureus waren. Er was grote 

weerstand tegen het verdwijnen van 6 bomen uit het straatbeeld. De gemeente heeft 

vervolgens een alternatief gezocht om de snelheid te verminderen met behoud van de 

bomen.  In december 2020 ontvingen omwonenden van de Bronbeeklaan een brief van de 

gemeente met de volgende uitgangspunten en oplossing: 

Uitgangspunten: 

- Terugdringen van de snelheid op de Bronbeeklaan 

- De oversteekbaarheid voor de voetgang verbeteren 

- Behoud van bomen en zo min mogelijk impact op het groen 

Wat gaat er gebeuren? 

- 3 versmallingen aanbrengen:  

1: ter hoogte van de Paasberglaan, 

2: huidige versmalling tussen Brederostraat en Jac. van Looystraat,   

3: ter hoogte van Frederik van Eedenstraat. 

Globaal ziet dit er als volgt uit:

 

Tip van de BPV met betrekking tot beveiligingscamera’s: 
Steeds vaker zien we dat inwoners van de wijk Paasberg – Wellenstein gebruik maken van 

beveiligingscamera’s. Momenteel zijn er technisch goede camera's voor een redelijke prijs te 

koop zonder duur abonnement. Het kan het gevoel van veiligheid vergroten en heeft een 

privacy component. Van belang in het gebruik van camera’s is dat je weet met welk doel je 



filmt en waarvoor je de beelden gebruikt. Ter bescherming van je eigendommen filmen is 

legitiem, personen doelbewust volgen in de publieke ruimte mag niet.  Beelden kunnen zeer 

waardevol zijn in verband met een diefstal. De politie kan in zo'n geval ook beelden 

opvragen. Op internet is voldoende informatie aanwezig over het plaatsen van 

beveiligingscamera's.  

Wil je informatie over de aanschaf of het gebruik van beveiligingscamera’s dan kun je ook de 

BPV een mail sturen.  

 


