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INCIDENTEN IN DE WIJK 
Over het algemeen is het tamelijk rustig in de wijk. Toch zijn er wel een aantal incidenten te melden in de 
afgelopen periode: 

- Tweemaal vond een beschadiging van een personenauto plaats en helaas ook een diefstal van een 
auto met aanhanger. 

  
- Er is een alert uitgegeven toen er een man werd gezien die, zonder dat zij het merkten,  kinderen 

fotografeerde. Gelukkig bleek de man bleek te goeder trouw, maar politie heeft hem wel te kennen 
gegeven dat dit niet de bedoeling is. 

  
- Het aantreffen van een kindertractor en slippertjes leidde tot ongerustheid over de kleine eigenaar. 

Waar was deze dan gebleven? Gelukkig was er niets aan de hand en was het kind gewoon thuis.  
 

- In de Kloosterstraat kon de politie een eind maken aan dealers-activiteiten in een pand aldaar.  
 
Insluipingen en diefstal 
Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat er de afgelopen periode met enige regelmaat sprake is geweest van 
insluiping en diefstal. In diverse straten vonden in de laatste weken vier diefstallen uit tuinen plaats. Het 
betrof spullen van beperkte waarde. Er is actie op genomen ter preventie. Na 10 dagen rust is er weer 
sprake van insluiping en diefstal. In de Roemer Visscherstraat werd ingebroken in een schuurtje; er werden 
3 fietsen weggenomen.  
 
VAKANTIE-AFWEZIGHEID TIPS 
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de woningen er uit te pikken waarvan 
de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gesloten gordijnen, geen licht aan.  
Geef het huis een bewoonde indruk luidt daarom het advies. 
 
Voor u op vakantie gaat: 
•     Sluit ramen en deuren goed af. Denk hierbij ook aan WC en kelder,   
       schuur en balkon. Laat geen sleutel aan de binnenkant van een slot zitten. 
•     Laat geen geld, waardepapieren en sieraden thuis. Haal kostbaarheden uit het zicht. 
•     Zorg voor een bewoonde indruk. Vraag buren om uw woning in de gaten te houden.  
•     Heeft u planten in de vensterbank staan, haal deze dan tijdens de vakantie niet weg en vraag of iemand  
       ze water geeft. 
•     Laat uw post uit de brievenbus halen en uit het zicht leggen. 
•     Doe de gordijnen niet dicht. Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting. 
•     Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop geklommen kan worden indien mogelijk weg. 
•     Zet uw fiets/bromfiets/scooter altijd op slot, ook als deze binnen staat. 
•     Maak geen melding op Twitter, Whatsapp, Facebook of op uw weblog dat u op vakantie gaat. Wees  
       voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-mailprogramma. 
•    Maak uw goederen uniek en voorzie ze van een merkteken. 
 
Onderweg: 
•     Als u ergens parkeert of aanlegt, sluit dan uw auto/caravan of boot af. 



 

 

•     Laat geen geld of creditcards in het voertuig achter. Leg geen mobiele telefoons, camera’s of andere  
       waardevolle spullen in het zicht. 
•     Draag paspoort, geld en creditcard in een halstasje of heuptasje bij u. 
 
Ter plekke: 
•     Sluit uw auto, boot, caravan, hotelkamer of hut altijd goed af. 
•     Berg waardevolle papieren, creditcards etc. op in een kluisje. 
•     Neem zo min mogelijk contant geld mee als u op pad gaat. 
•     Draag uw bezittingen zo min mogelijk ‘in het zicht’. 
 
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 
Door een werkgroep (Caroline – Rick – Jan) is een actie gestart om meer buurthulpverleners in de wijk te 
krijgen. Na een goedbezochte voorlichtingsavond vonden 3 succesvolle opleidingssessies plaats. Uiteindelijk 
konden 18 wijkbewoners het bewijs ontvangen dat ze “met succes een BLS/AED Hulpverlener cursus” voor 
Reanimatie hebben gevolgd. Na de certificering kunnen de bewoners zich aanmelden via de hartstichting. 
Mocht er via 112 een noodgeval worden gemeld, wordt de dichtstbijzijnde verlener ingeseind om het AED-
apparaat op te halen en assistentie te verlenen op het adres van de melding.  
 
Het tweede deel van het AED plan betreft het investeren in een extra AED apparaat; ook dit is bijna 
afgerond. Bij Villa Paasberg komt een apparaat te hangen, gerealiseerd met fondsen van de Wijkvereniging 
en de Villa. In juli worden hiervoor de puntjes op de i gezet.  
 
Ondertussen wordt er druk nagedacht over de plaatsing van het AED apparaat.  Zodra de plek definitief 
bekend is, zal er een kort instructie moment worden ingepland, zodat de hulpverleners in de wijk precies 
weten waar het apparaat hangt en hoe deze kan worden opgehaald. 
 
Een voorbeeld van een zeer geslaagd project dat geheel werd uitgevoerd door en met wijkbewoners. 
Bedankt Caroline Poorterman en Rick van den Berg – en Insula Dei voor het faciliteren.  
 
Overigens: treft u een patiënt die dit soort hulp nodig heeft: 
BEL 112. 
 
SAMENSTELLING BPV STUURGROEP 
 
De Stuurgroep, die enige tijd slechts uit drie leden bestond is weer op sterkte. We zijn blij te kunnen we 
melden dat Timo Bouman het team komt versterken. Daarmee is de samenstelling voorlopig als volgt: 
Alex Boon 
Timo Bouman 
Marieke Lam- de Boer 
Jan Wagenmakers 
 
 
NEXTDOOR APP 
In de vorige nieuwsbrief schreven we er al over; sinds kort maken we ook gebruik van de app Nextdoor. 
Nog bijna dagelijks melden nieuwe buren zich aan. In de app is het mogelijk om korte oproepjes te plaatsen 
maar er verschijnen ook veiligheidsitems, geplaatst door straatcontactpersonen.  
 
Door het laagdrempelige karakter van de app, gaan we hier nog even mee door. De BPV gaat na welke 
communicatie we via de app zullen gaan doen en waar het overlapt met de huidige 
communicatiemiddelen.  Nextdoor is inmiddels al een paar keer ingezet. 
 



 

 

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

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

http://www.paasberg-wellenstein.nl/

