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INCIDENTEN IN DE WIJK
Evenals andere jaren geven we onderstaand de cijfers, in vergelijking met eerdere jaren.

Woning criminaliteit
Voertuigcriminaliteit
Geweldsdelicten
Overige Vermogens delicten
Totaal
Aantasting openbare Orde/Ruimte
Illegale handel
Overigen
Totaal met nieuwe categorieën

2012
9
19
0
4
32

2013
6
29
0
3
38

2014
4
10
1
8
23

2015
8
17
1
6
32

?
?
?

?
?
?

?
?
?

15
3
8
58

In de door de politie voor 2015 aangeleverde data is een andere categorie-indeling gebruikt met minder
uitsplitsing. We kunnen concluderen dat de totaalcijfers tamelijk constant zijn. De woningcriminaliteit leek
wat te dalen maar deze groep steeg vorig jaar weer met name door de inbraakgolf eind 2015. Ook inbraak
in en diefstal van auto’s (incl. pogingen daartoe) namen na een daling in 2014 toch weer toe. Onder de
nieuw opgevoerde categorieën vallen onder andere vernielingen (openbare ruimte). Nieuw als fenomeen is
illegale handel; het betreft drugsactiviteiten. Hopelijk kunnen we volgende jaar deze 3 nieuwe groepen
beter duiden.
WONINGINBRAKEN EN POGINGEN DAARTOE ROND DE JAARWISSELING
Over dit onderwerp is een alert verstuurd. Ook is er in de wijkkrant aandacht aan besteed. Het totaal is
opgelopen tot 7 waarvan 3 keer succesvol helaas. Zoals gemeld betrof het vrijwel uitsluitend woningen
waarvan de bewoners enkele dagen afwezig waren.
Vandaar nogmaals onderstaande tips:
Zorg er bij afwezigheid voor dat dit niet overduidelijk blijkt. Laat in verschillende vertrekken het licht
aangaan maar ook weer uit! Denk hierbij ook aan de buitenverlichting. Het laten sluiten en openen van
gordijnen door buren is heel zinvol.
AED IN DE WIJK
De BPV heeft inmiddels mooie voorderingen over dit onderwerp gemaakt. De wijkvereniging spant zich in
samen met Villa Paasberg een AED apparaat te investeren bij de Villa. Een werkgroepje (Caroline van de
Berg, Rick van de Berg, Jan Wagenmakers) probeert een cursus Reanimeren en AED gebruik te realiseren
voor de buurt en kandidaten van de Villa. Op 6 april is hiertoe een informatieavond georganiseerd met veel
enthousiaste deelnemers, waarvan de meesten de cursus gaan volgen.
Overigens: treft u een patiënt die dit soort hulp nodig heeft:
BEL 112.
Er volgt dan een gecoördineerde actie van buurthulpverleners.

BUITENLANDSE KLUSJESMANNEN
De aanwezigheid van buitenlandse klusjesmannen in de wijk, blijft een hardnekkig probleem. Vaak zijn
ouderen het slachtoffer en de politie kan niet zo veel doen. In februari was een dame in de wijk bijna
slachtoffer. Gelukkig kon zij met behulp van BPV van de haar opgedrongen dienst af.
Ons herhaald advies: ga niet met deze lieden in zee.
Via een actie proberen de BPV straat- contactpersonen hier iets een te doen.
NEXTDOOR APP
Sinds kort maken we ook gebruik van de app Nextdoor. Inmiddels zijn er al 165 buren uit de PaasbergWellenstein aangesloten. In de app is het mogelijk om korte oproepjes te plaatsen maar er verschijnen ook
veiligheidsitems, geplaatst door straatcontactpersonen.
Ook ervaringen met bedrijven in de wijk kunnen worden gedeeld, zoals bijvoorbeeld een wat twijfelachtige
schoorsteenveger die zijn ronde maakte.
Het is een leuke, informatieve en laagdrempelige manier om in contact te komen met je buren.
DIGITALE FRAUDE
We besteedden er in de Paaswake al eerder aandacht aan, maar het blijkt dat er toch nog regelmatig wordt
ingegaan op fraude mails. De meest voorkomende digitale bedreigingen zijn Phishing en Malware. Er wordt
dan een e-mail gestuurd naar uw mailadres met het verzoek een bijlage te openen of een link te volgen. De
afzenders zien er vaak betrouwbaar uit. Vertrouwt u de afzender niet, open de bijlage dan niet.
Eén van de mails die op dit moment veel worden verzonden, is een mail van het CJIB wat aangeeft dat u
een bekeuring heeft open staan en dat u deze bekeuring kunt vinden door de bijlage te openen. Doe dit
niet! Het CJIB stuurt haar bekeuringen via de post, nooit via de e-mail.
U kunt ook melding maken van frauduleuze e-mails via de fraude helpdesk: valse-email@fraudehelpdesk.nl
BUITENSPELEN
We hebben al kunnen genieten van een aantal mooie voorjaarsdagen. Direct is het buiten ook weer gezellig
druk met spelende kinderen. Er wordt soms wat hard gereden in de wijk. Let dus op: er wordt weer buiten
gespeeld! Rij 30 waar dit is aangegeven!

Wilt u de nieuwsbrief van de BPV, de Paaswake, ontvangen? Meldt u dan daartoe aan bij bpv-paasbergwellenstein@outlook.com .

Informatie over de BPV is ook te vinden op www.paasberg-wellenstein.nl

