
BPV in wijkkrant 2019-01 
 
Bericht van kernteam BuurtPreventie & Veiligheid (BPV) 
 

Op 20 februari kwam de BPV-groep van straatcontactpersonen en kernteam bijeen om de stand van zaken te 
bespreken.  
 
Nieuwe wijkagent - Alex Hovestad zet zijn functie als wijkagent voort in Wageningen.  Zijn vervanger heet 
Frank Bouwmeester. Hij was nog niet aanwezig bij de afgelopen BPV-vergadering. We hopen volgende keer wel 
met hem de incidenten in de wijk te kunnen bespreken. 
 
Flyeren Kloosterstraat - In januari zijn we met een aantal personen alle huizen en flats op de Kloosterstraat 
langs gegaan om bewoners te informeren over onze BPV en de vraag of aansluiting van Kloosterstraat bij de 
BPV voor Paasberg-Wellenstein voor hen wenselijk is.  Ook de appartementen op de hoek van de van 
Maerlantstraat hebben we meegenomen.  Met ongeveer 1/3 van de woonadressen hebben we contact gehad 
(aan de deur gesproken, of reactie per email) en vrijwel iedereen  vond het belangrijk om bij de BPV aan te 
sluiten. Helaas is er nog niemand bereid gevonden om voor die straat straatcontactpersoon te worden. Jammer 
want de straatcontactpersoon vormt de kern van BPV.  
 
Straatcontactpersonen 
Straatcontactpersonen zijn voor een stukje van de wijk ogen en oren én de contactpersoon voor de bewoners 
aldaar bij vragen en incidentmeldingen.  
 
Aan de BPV-groep zijn drie nieuwe straatcontactpersonen toegevoegd die deze taak op zich gaan nemen. 
Hartstikke mooi! 
Op dit moment zijn nog steeds niet alle delen van de wijk voorzien van een straatcontactpersoon we doen 
hierbij een herhaalde oproep: Wie wil de komende tijd de BPV-straatcontactpersoon zijn voor een van de 
volgende wijkdelen: (1) Bronbeeklaan 30-64, (2) Paasberglaan 5A, 7A, 1 t/m 59 en de garageboxen, (3) Jac van 
Looystraat 12 t/m 58 
En (4) Kloosterstraat; 2 of 3 personen voor de  huizen (nrs. 1 t/m 81) en de flats (nrs. 83 t/m 229) 
 
Achterpadverlichting 
In sommige straten zijn er voor de veiligheid van achterpaden via de BPV verlichtingsarmaturen aangeschaft. 
Als je het pad achter je huis te donker vindt en je je daardoor onveilig voelt, bespreek dit dan met je BPV-
straatcontactpersoon. Zo nodig kan de BPV dan wederom  een armatuur regelen.  
Als de lamp vervangen moet worden, mail dit dan naar bpv-paasberg-wellenstein@outlook.com 
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