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Bericht vanuit werkgroep BuurtPreventie & Veiligheid (BPV) 
 

Onze wijk Paasberg-Wellenstein is gelukkig behoorlijk veilig! 

In de afgelopen 3 maanden hebben zich weinig incidenten voorgedaan in onze wijk:  

een dakloze vrouw die in een voortuin had geslapen, een brandgat in een trampoline die 

voor gemeenschappelijk gebruik in de openbare ruimte staat, verwarde oudere bewoners 

van de Paasbergkerk die de weg wat kwijt zijn in onze wijk en een gestolen auto. 

De politie besteedt aandacht aan overlast van jongeren in park Angerenstein en rond de 

Boomhut. Verder zijn er in de regio diverse busjes (m.n. Sprinters) gestolen. De politie 

heeft met een lokbus de loods opgespoord waar deze worden gestript voor 

onderdelenhandel.  

 

Kennismaking met John Wijnbergen 

De werkgroep BPV heeft een prettig gesprek gehad met John Wijnbergen van team 

Leefomgeving Arnhem Noordoost. Daarin werd duidelijk dat speerpunten voor 

leefbaarheid worden bepaald op basis van de “veiligheidsmonitor”. Dit is een enquête 

over leefbaarheid, sociale kwaliteit en het gevoel van veiligheid die om het jaar onder 

16.000 adressen in Arnhem wordt verspreid. Afgelopen keer is deze door 9000 mensen 

ingevuld.  Velperweg e.o. (inclusief Paasberg-Wellenstein) scoort daarin bovengemiddeld. 

Mooi natuurlijk.  

Als input vanuit onze wijk is gesproken over verkeersveiligheid (Bronbeeklaan en 

Julianaschool) en over het thema eenzaamheid (wat mogelijk wel relevant is, maar 

moeilijk een beeld van te krijgen is).  

 

Wie wil straatcontactpersoon worden om veiligheid in de wijk te behouden? 

We zijn nu op zoek naar contactpersonen voor de volgende straten: 

- Potgieterstraat 1 t/m 21  

- Bronbeeklaan 30 t/m 64,  

- Paasberglaan 5A,7A, 1 t/m 59, (63 t/m 91 garageboxen) 

- Jac van Looystraat 12 t/m 58 

- Kloosterstraat 1 t/m 81  

- Kloosterstraat 83 t/m 229 (de flats) 

Het is vooral oren en ogen openhouden, meldingen uit je eigen straatblok doorgeven in 

de WhatsApp-groep en bij een incident (wat zeer incidenteel is) contact zoeken met de 

betreffende buurtbewoner. We hebben 3 à 4 keer per jaar overleg met de 

straatcontactpersonen van de verschillende units en de wijkagent.  

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

nemen wij contact met je op.  
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