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Rust in de wijk 

Het is gelukkig al weer even geleden dat onze wijk het doelwit was van criminelen. De op 

navigatiesystemen beluste Litouwers hebben zich hier sinds begin vorig jaar niet meer laten zien en 

ook op ander crimineel gebied worden we ontzien, heerlijk. Hopelijk de opmaat voor een rustige zomer. 

Er hebben zich natuurlijk wel een paar incidenten voorgedaan, altijd vervelend als het je overkomt. 

Hieronder de belangrijkste feiten. 

 

Auto-inbraken 

In de nacht van 16 op 17 mei is er een VW in de  

Jac. Perkstraat opengebroken en zijn 

navigatiesysteem, airbags en een zonnebril gestolen. 

Een week later (22/23 mei) is er in de Herman 

Gorterstraat weer een VW opengebroken met een 

soortgelijke buit. Het blijft opvallen hoe vaak VW’s 

het doelwit zijn van inbraak. De fabrikant schijnt 

echter niet gevoelig te zijn voor de alom klinkende 

roep om hier iets aan te doen. De politie heeft wel 

een speciaal team samengesteld om deze toename 

aan te pakken. 

 

Overige 

Verder hebben zich enkele kleine incidenten voorgedaan, een diefstal in de kantine van een van de 

sportclubs aan de Vondellaan, een geval van openbare dronkenschap, het bekladden van een bushokje. 

 

Straatcontactpersonen gezocht 
Onze werkgroep BuurtPreventie bestaat normaliter uit ca 28 leden, verdeeld over 8 untits. Er is maar 

een klein verloop, de taak is niet zwaar. Onze vergaderingen, die 4 keer per jaar plaatsvinden, worden 

bezocht door één lid per unit en duren eigenlijk nooit langer dan een uurtje. Af en toe wordt er een 

beroep op je gedaan voor een handeling als het verspreiden van een flyer. Ook verwachten we dat je bij 

nieuwe wijkbewoners langs gaat om ze met de BPV bekend te maken. Maar de belangrijkste taak is 

contact houden met de bewoners in jouw stukje van de wijk, een aanspreekpunt voor ze zijn als dat 

nodig is. En we zijn dus geen wijkwacht. 

We hebben momenteel behoefte aan nieuwe straatcontactpersonen in de units PC Hooftstraat/ 

Brederostraat, A.v.Scheltemastraat/Vosmaerstraat/Couperusstraat/stukje Vondellaan, en in de 

Bronbeek-appartementengebouwen aan de Velperweg. Wie komt ons versterken? 

 

Veilig op vakantie 

Binnenkort gaan we allemaal weer heerlijk op vakantie, lekker uitrusten, weg van de dagelijkse zorgen. 

Maar.... 

 

Cijfers afgelopen periode 

(25 januari 2012 – 7 juni 2013) 

inbraak in auto’s 2 

diefstal van auto’s - 

diefstal van fietsen/scooters/motoren - 

diefstal uit/inbraak in woningen - 

overige diefstallen 1 

vandalisme/vernielingen 1 

oplichting - 



 

 

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, gordijnen continu gesloten, nooit 

een lampje aan. Het huis een bewoonde indruk geven is dus het advies. 

Vergeet niet dat inbrekers meegaan met hun tijd. Ze bekijken niet alleen uw woning of u thuis bent, 

maar ze zijn ook te vinden op het internet. Ook daar moet u zichzelf beschermen. Maak dus geen 

melding op Twitter, Hyves, MySpace of op uw weblog dat u op vakantie gaat en hoe lang u wegblijft. 

Dan maakt u het inbrekers wel heel gemakkelijk om toe te slaan. 

 

Tips van de politie 

TIP 1 -Vraag uw buren om uw woning in de gaten te houden. 

TIP 2 -Ladders of trapjes niet (los) in uw tuin achterlaten. Veel van de inbraken in Nederland worden 

gepleegd via de eerste verdieping. U kunt de ladder of trap desnoods aan de ketting leggen, zodat 

inbrekers deze niet kunnen gebruiken.  

TIP 3 -Heeft u planten in de vensterbank staan, laat deze dan ook tijdens uw vakantie daar staan en 

vraag of iemand ze water geeft.  

TIP 4 -Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting. 

TIP 5 -Haal de sleutel uit het slot van de deur. Inbrekers kunnen anders zeer gemakkelijk 

binnenkomen door een ruitje van de deur in te tikken en de sleutel om te draaien. 

TIP 6 –Sluit buitenkranen af (zodat ze niet kunnen worden misbruikt om schade te veroorzaken). 

TIP 7 -Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter. 

TIP 8 -Zet uw fiets of brommer altijd op slot, ook als deze binnen staat. 

TIP 9 -Laat uw huis er bewoond uitzien tijdens uw vakantie:  

- Gebruik een tijdschakelaar, waardoor (spaar)lampen op een vast tijdstip aan gaan  

- Speelgoed van uw (klein)kinderen rond laten slingeren  

- Kopjes op tafel laten staan  

- Kranten en post niet op de mat laten liggen  

- Als u gras in uw tuin heeft, zorg er dan voor dat het ook tijdens uw vakantie wordt      

bijgehouden, door bijvoorbeeld uw buren of familieleden. 

TIP 10 -Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg 

er voor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen. Geef ze trein- en/ of vliegnummers van vertrek. 

Geef merk, type en kenteken van uw auto op. 

TIP 11 -Schakel uw huistelefoon door naar uw mobiele telefoon. 

TIP 12 -Wees ook voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-mailprogramma. 

Wees ervan bewust dat criminelen berichten meelezen, pas berichten hierop aan. Scherm persoonlijke 

berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders.  

TIP 13 -Gebruik op social media (Twitter, Hyves, Facebook) niet uw volledige naam, maar bijvoorbeeld 

een afkorting. Controleer uw profielen en bekijk ook op zoekmachines welke persoonlijke informatie, 

zoals naam, adres en telefoonnummer van uzelf is terug te vinden. Verwijder uw persoonlijke 

informatie. 

TIP 14 -Maak foto's van uw waardevolle spullen (met een centimeter ernaast), zodat u deze, als ze 

worden gestolen, kunt tonen aan de politie. 

TIP 15 -Zet niet uw thuisadres in uw navigatiesysteem. Wanneer uw auto op de terugweg van uw 

vakantie wordt gestolen bij een parkeerplaats, rijden de dieven rechtstreeks naar uw huis en ze zijn er 

dus eerder dan u. Hang uw huissleutel daarom ook niet aan de bos met autosleutels. 

TIP 16 -Op internet is bij omroep MAX een duidelijk filmpje te vinden over woningbeveiliging tijdens 

de vakantieperiode (zie http://www.omroepmax.nl/?waxtrapp=odzfiDsHnHUVGAgBZ#). 

 

Redactie 

Als u reacties heeft op de nieuwsbrief, eventueel tekst of tips voor een volgende uitgave, en bij 

verandering van emailadres en aan-/afmeldingen, svp een mailtje naar BPV-Paasberg@versatel.nl. 

 

 

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