nieuwsbrief PaasWake
Informatie van de Werkgroep Buurtpreventie, uitgave april 2015

INCIDENTEN IN DE WIJK
Het aantal incidenten in onze wijk vertoont gelukkig een afnemende tendens. Tijdens de
voorjaarsvergadering van de BPV ontvingen wij van de wijkagente het onderstaande overzicht waarin het
aantal incidenten van de afgelopen 4 jaar met elkaar zijn vergeleken.

Soort incident
Woninginbraak (incl. poging) ;
Diefstal uit auto ;
Diefstal personenauto ;
Vernieling auto ;
Diefstal (brom)fiets ;
Vernieling overig ;
Straatroof ;
Overval ;
Totaal ;

Jaar
2011

2012

2013

2014

9
19
5
17
13
21
0
0
84

9
13
0
4
2
4
0
0
32

6
22
3
2
2
3
0
0
38

4
2
4
3
1
8
1
0
23

Opvallend is de daling bij “Diefstal uit auto”. Hopelijk is 2014 hier de nieuwe standaard. Laten we deze in
cijfers dominerende categorie achterwege, dan zijn de jaarcijfer : 2012 19; 2013 16 en 2014 21. De zo
ontstane toename in 2014 wordt veroorzaakt door het feit dat “Vernielingen” helaas toenamen.
“Woninginbraak” daarentegen vertoont gelukkig een dalende lijn. Dat we nu in de nieuwe categorie
“Straatroof” scoren is vervelend met name voor het betrokken slachtoffer.

Whatsapp groep voor BPV
Vorig jaar heeft een werkgroep (Anne-Marie
Leenders, Gijs Schut en Alex Boon) gewerkt aan het
opzetten van een Whatsapp groep tbv. de BPV in
de wijk. Tijdens de maart vergadering hebben ze
hun bevindingen gerapporteerd. Besloten werd dit
idee uit te rollen, voorlopig alleen naar de
straatcontactpersonen. Later zal bezien worden of
we de groep moeten uitbreiden. Dit zal dan echter
voorafgegaan moeten worden door het oplossen
van enkele problemen. Er is een protocol
afgesproken hoe te handelen bij onraad en te
voorkomen dat door het melden van incidenten
meer onrust dan rust ontstaat. Op 8 maart is de
app live gegaan.

Voorlichting Babbeltrucs
Eind 2014, maar ook begin dit jaar kregen we te maken met babbeltrucs aan de deur waarbij geld werd
weggenomen en in een ander geval de betrokkene met een hoge rekening voor een beperkte, niet
aangevraagde actie (“Meneer, we moeten Uw verwarming repareren”) werd achtergelaten.
We waren dan ook blij dat de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem informatiemiddagen over dit thema ging
organiseren. Bewoners van oa. Paasberg-Wellenstein in de leeftijd van ≥ 65 jaar werden uitgenodigd voor
een voorlichtingsbijeenkomst op het sportcomplex Valkenhuizen. Naast Wat te doen bij brand werd door
politievertegenwoordigers op vakkundige wijze uitgelegd wat te doen als je ongewenst bezoek krijgt of er
op een lastig moment wordt aangebeld. Ook werd aangegeven hoe de politie U in die situaties kan helpen.
Bezoekers kregen een deurhanger uitgereikt
waarop alles nog eens overzichtelijk wordt
samengevat. Onze BPV had rond de jaarwisseling
al een actie waarbij zo’n deurhanger bij
sommigen in de wijk is bezorgd. Wanneer U
interesse heeft kunt U de deurhanger alsnog
afhalen bij Uw straatcontactpersoon.
De belangstelling uit onze wijk voor deze
bijeenkomst was helaas matig.

Overgang naar nieuw mail adres.
De BPV bedient met het verzenden van Paaswake en alerts bijna 600 email adressen in onze wijk.
Verzending vond plaats via de provider Versatel. Het systeem, dat Paul Stam handmatig met eenvoudige
middelen in stand heeft gehouden vereiste veel acties om mutaties te realiseren. Tijdens de opvolging van
Paul door Alex Boon is naar een oplossing voor dit probleem gezocht.
Er is daarbij gekozen voor een nieuwe provider tw. YMLP Mail Service. Met hun faciliteit kon aan alle
bezwaren tegemoet worden gekomen. Inmiddels zijn alle relevante adressen overgezet in het databestand
van YMLP. Er zijn verdeellijsten gemaakt voor Nieuwsbriefontvangers, Straatcontactpersonen en
Stuurgroep. Mutaties kunnen eenvoudig worden gerealiseerd. Het beheer is bij de 3 stuurgroep leden
neergelegd, zodat bij afwezigheid van de hoofdbeheerder - Alex - geen overdracht acties behoeven te
worden genomen.
Het nieuwe mail adres is BPV-Paasberg-Wellenstein@outlook.com. Bij de eerste mailing stelden we
vast, dat nogal wat mails onbestelbaar waren. Adressen bestaan niet meer of worden sporadisch gebruikt.
Mocht u horen dat mensen in uw kennissenkring deze Paaswake niet ontvangen laat hen dan een mail naar
bovenstaand mailadres sturen.

Matrixbord is opnieuw geplaatst op de Bronbeeklaan.
Gedurende langere tijd was het matrixbord dat op de Bronbeeklaan verkeersinformatie verschafte buiten
gebruik. Op de BPV Maart-vergadering kon de wijkagente gelukkig melden dat e.e.a. weer functioneert.
Sinds enige tijd is het bord weer actief!
Gebleken is dat het bord erg goed werkt om de snelheid laag te houden op de
Bronbeeklaan mits deze niet permanent op dezelfde plek hangt.
Als BPV zullen wij de wijkagent gaan verzoeken het bord zo nu en dan eens te
verplaatsen zodat automobilisten regelmatig en onverwachts worden verrast
met een Smiley

Spam en Phishing.
Vanaf deze plaats is vaker gewaarschuwd tegen deze vormen van
mailverkeer waar cybercriminaliteit achter verborgen kan zitten. Met
name hebben de afzenders het de laatste tijd gemunt op uw
bankgegevens, met name uw pincode. Zo werden er valse mails
verstuurd in naam van ING, ABN AMRO en bedrijven die betalingen
faciliteren. Aan Rabobank rekeninghouders werden valse mails gestuurd
over de overgang van digi-reader naar Rabo Scanner. Zelfs uw BPV
mocht een dergelijke mail ontvangen, verzonden vanaf een zg. Rabo adres met acties te nemen door ABN
rekeninghouders. Wel heel doorzichtig dus.
Ook ontvangen sommigen van ons nog steeds de uitnodiging om mee te werken aan
het beschikbaar komen van een grote erfenis en worden er grote bedragen voor
medewerking in het vooruitzicht gesteld.
GA HIER NIET OP IN EN VERWIJDER DE MAIL DIREKT. Een bank zal NOOIT via een
mail of telefonisch naar uw bankgegevens vragen. Die zijn van u. En dat moet zo
blijven.

Meldingen geluidsoverlast: bellen naar 0900-1809
In de afgelopen periode is het regelmatig voorgekomen dat de politie meldingen heeft binnen gekregen
over geluidsoverlast vanuit sportpark De Paasberg. De politie is bezig deze overlast weg te nemen. Als u in
de aankomende tijd nog last heeft van geluidsoverlast kunt u een melding maken op het algemene
servicenummer van Gemeente Arnhem, 0900-1809. Deze telefoontjes komen buiten kantoortijden terecht
bij de meldkamer van de brandweer. N.a.v. klachten worden metingen gedaan en indien nodig ingegrepen.

REDACTIE
Als u reacties heeft op de nieuwsbrief, eventueel tekst of tips voor een volgende uitgave, en bij verandering
van e-mailadres en aan-/afmeldingen, svp een mailtje naar BPV-Paasberg-Wellenstein@outlook.com
Informatie over de BPV is ook te vinden op www.paasberg-wellenstein.nl

