nieuwsbrief PaasWake
Informatie van de Werkgroep Buurtpreventie, uitgave eind 2015

1. Incidenten in de wijk.
Gelukkig is het dit jaar tot nu toe erg rustig geweest. Ook gedurende de vakantieperiode. Bij de politie werd
sinds de vorige Paaswake (begin dit jaar) oa. het volgende gemeld:
 diefstal autobusje (teruggevonden); diefstal fiets bij inbraak en diefstal vuilcontainer.
 insluipingen bij verzorgingstehuis (eenmaal met autodiefstal als gevolg - sleutel bemachtigd; dit
soort insluipingen houdt de politie bezig)
 inbraak in autogaragebox. Auto was toevallig elders
 vandalisme (auto)
 klusjesmannen: zie verderop
 Het schot dat op 4 november te horen was in de
buurt van de Van Maerlandtstraat bleek afkomstig
uit een alarmpistool en was afgevuurd door een
grappenmaker
 er is een drugsdealer gesnapt in de Kloosterstraat.
In verzekerde bewaring gesteld.

2. Buitenlandse klusjesmannen weer actief.
Op 21 september meldde een straatcontactpersoon (SCP) via de BPV WhatsApp de aanwezigheid van een
Engelse klussenbus - witte Peugeot Boxer PKZ 4287 - in de Vondellaan. De inzittenden boden ter plaatse
hun diensten aan betreffende goten schoonmaken of repareren. De politie werd op de hoogte gesteld maar
kon door gebrek aan capaciteit niet in actie komen. De BPV stuurde een alert de wijk in en een half uur
later werden noch de betrokken noch hun auto aangetroffen.
Op 29 oktober werd een SCP aangesproken door een man die zijn diensten aanbood: huis schilderen. Onze
SCP stelde vast dat het hier weer de Engelstalige (Ierse?) klusjesman(nen) betrof waar onze wijk slechte
ervaring mee heeft opgedaan betreffende prijs, kwaliteit en zelfs dwang. Bij de politie werd van e.e.a.
melding gemaakt en auto type plus nummerbord (witte Ford Transit BL11YUS) doorgegeven. Helaas heeft
de wijkagent de betrokkenen niet meer aangetroffen. Helaas bleek een wijkbewoner al zaken te hebben
gedaan met ze. Na een aanbetaling van € 200 kwamen ze terug om het werk uit te voeren maar toen er van
de opdracht werd afgezien ( betrokkene was ongerust geworden) werden de € 200 niet terugbetaald. Er is
aangifte gedaan.
Dit is het zoveelste incident. Van een andere BPV in Arnhem horen wij vergelijkbare verhalen. Ook daar
werd via alerts gewaarschuwd.
Mocht u de betrokkenen in de wijk aantreffen:
- Waarschuw meteen de politie: 0900-8844 of 112 bij hoge urgentie
- Bedenk u of u met hen zaken wilt doen. Op grond van de ervaring moeten we dat
duidelijk afraden.

3. WhatsApp groep voor BPV.
In de vorige Paaswake werd gemeld dat voor de straatcontactpersonen een WhatsApp
groep is gevormd. Inmiddels is met succes gebruik gemaakt van deze tool en werden SCP’n
geïnformeerd over zaken die acuut aandacht moeten krijgen zoals in geval van de
klusjesmannen. Bij zaken van breed belang blijven we alerts naar U versturen.

4. AED apparatuur in de wijk.
Voor zover ons bekend is Insula Dei de enige plaats in de wijk waar deze apparatuur
aanwezig is. Bij navraag bleken de Paasbergkerk en Regina Pacis er niet over te
beschikken. In noodgevallen kan van de ID apparatuur gebruik worden gemaakt.
Voor incidenten in de buurt van ID kunnen hun medewerkers hulp verlenen. In
andere gevallen kunnen bedrijfshulpverleners/EHBO-ers uitkomst bieden. ID is van
8 tot 18 uur open. Buiten die tijden: aanbellen.

5. 30 km stickers.
De BPV werd benaderd door Veilig Verkeer Nederland om deel te nemen aan een actie om
de maximum snelheid van 30 km per uur in onze wijk onder de aandacht te brengen op een
wijze dat automobilisten dit maximum respecteren. Van de aangeboden mogelijkheden zijn
wij ingegaan op een item waarbij op de Kliko containers 30 km stickers worden geplakt als
herinnering voor weggebruikers. De stickers zijn aangeboden aan de bewoners van de
doorgaande straten R. Visscherstraat, Vondellaan en Bronbeeklaan. Ook in Wellenstein
zullen ze worden aangeboden in de Van Huevenstraat.

6. Actie “Waaks” van Gemeente en politie.
Wanneer u uw hond uitlaat hebt u kans dat een ambtenaar van de Gemeente u aanspreekt met het
verzoek deel te nemen aan het project “Waaks” van de Gemeente ism. de politie. Wanneer u daar positief
op reageert ontvangt u een zaklamp en notitieboekje met het verzoek “niet-normale zaken” te noteren en
te melden bij de politie. De BPV zal nagaan of we dit wat kunnen structureren voor de hondenbezitters in
onze wijk. In de volgende Paaswake meer hierover.

7. Fietsen op de stoep.
Een wijkbewoner meldde ongemak als gevolg van fietsen op de stoep door anderen. Naast onveilige situaties
meldde hij ook dat zijn kat was aangereden. Het zijn niet altijd onwillige die dit doen. De actie wordt vaak
ingegeven door gemak. Dit geldt ook voor krantenbezorgers met een brommer.
Ons advies is: spreek de betrokkene er op aan en wijs hem of haar op de onveilige situatie dit kan ontstaan
en kan leiden tot botsing met mens en dier.

8. Spam- en Phishingmail
De laatste tijd lijkt er een nieuw soort op te duiken. Men maakt daarbij gebruik van verwijzing naar nieuwe
(social) media als Facebook, Twitter, YouTube en WhatsApp. Ook gebruikt men de namen van Skype en
mailproviders zoals bijv. Google.
Het werkt als volgt: Men stuurt een mail die aangeeft dat er een niet-bezorgde mail of bericht wacht, welke
in de bijlage staat. Door op de bijlage te klikken kun u gegevens als bijvoorbeeld uw wachtwoord
prijsgeven.
Open de bijlagen niet, klik dit soort mails weg. Heb je het reeds geopend verander dan je desbetreffende
password bijv. dat van je mailprovider (Google).

9. Foutbezorgde pakketjes.
Wij horen, dat in deze tijd soms per post pakjes worden bezorgd (in
de brievenbus) waarop het adres correct is vermeld, doch de naam
van de geadresseerde niet overeenkomt met het adres. Na enige tijd
meldt de geadresseerde zich en u overhandigt het pakje. De rekening
echter komt op uw adres en ziet u het dan weer maar op te lossen.
Advies: pakketje terugsturen.

REDAKTIE:
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Mailadreswijzigingen gaarne naar BPV-Paasberg-Wellenstein@outlook.com
Informatie over de BPV is ook te vinden op www.paasberg-wellenstein.nl

