
 

 

Bericht van kernteam 
BuurtPreventie en Veiligheid 
(BPV-paasberg-
wellenstein@outlook.com) 

 
Op 23 mei kwam de BPV-groep van 
straatcontactpersonen en kernteam 
bijeen. Dit keer waren Stichting 
Onderdak, Stichting onder 1 Dak en 
twee leden van het bestuur van de 
wijkvereniging aanwezig. 
 
Nieuwe wijkagent  
Onze nieuwe wijkagent Frank 
Bouwmeester was aanwezig.   
Frank gaf aan dat hij samen met  
Femke van den Berg en Pim 
Willemsen wijkagent in ons gebied 
zal zijn. Pim zal t.z.t. de Paasberg 
voor z’n rekening nemen. We gaan 
nog kennis maken met Pim.  
 
Stichting Onderdak (SOD) en 
Stichting Onder 1 Dak  
De BPV wilde na onrust in de wijk 
onder meer rondom veiligheid graag 
in gesprek met SOD. Er is gesproken 
met SOD (begeleiding cliënten) en 
Stichting onder 1 dak (beheerder 
pand Bronbeeklaan 66).  
 
De BPV is op basis van het gesprek 
niet gerustgesteld. Dit heeft te 
maken met het gegeven dat SOD op 
grote schaal mensen met complexe 
problematiek wil plaatsen in het 
pand, hetgeen veiligheidsrisico’s 
met zich mee kan brengen. Qua 
ontwikkelingen rondom deze 
Stichtingen verwijzen we u verder 
graag naar de notulen van de ALV, 
die ook in deze wijkkrant te lezen 

zijn. SOD geeft aan dat zij een 088 
nummer beschikbaar stellen dat 
gebeld kan worden als er incidenten 
zijn met een cliënt. De wijkagent 
vraagt of bewoners incidenten 
zoveel mogelijk willen melden via 
0900-8844 of bij acute situaties 112.   
 
Incidentenlijst  
De wijkagent heeft een uitdraai 
gemaakt van incidenten op de 
Paasberg in de periode november 
2017 tot mei 2018 en november 
2018 tot en met mei 2019. Deze 
hebben we met elkaar vergeleken. 
In totaal was het aantal in iedere 
periode 80. 
  
Het aantal meldingen verwarde 
personen in 2018=4 en in 2019=11 
Dit zijn waarschijnlijk bejaarde 
personen die gesignaleerd worden. 
Het aantal verdachte situaties was 
in 2018=7 en in 2019=11. Hier is een 
lichte stijging te zien, Verder is een 
lichte stijging te zien op diefstal (en 
diefstal uit personenauto’s) en 
verkeerszaken. We horen steeds 
terug van de politie dat we een 
relatief veilige wijk hebben. Dit is 
mede te danken aan onze 
gezamenlijke waakzaamheid en 
alertheid.   
 
Straatcontactpersonen 
Straatcontactpersonen zijn voor een 
stukje van de wijk ogen en oren én 
de contactpersoon voor de 
bewoners aldaar bij vragen en 
incidentmeldingen.  
 

Op dit moment hebben we in 
bepaalde delen van de wijk nog 
straatcontactpersonen nodig. 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) Jac. van Looystraat 12 t/m 58 
(3) Kloosterstraat; 2 of 3 personen 
voor de  huizen (nrs 1 t/m 81) en de 
flats (nrs 83 t/m 229). 
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