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INCIDENTEN IN DE WIJK 
Oplichting 

Op donderdag 4 april wordt in de Kloosterstraat de bekende babbeltruc uitgevoerd. Ouder echtpaar 

wordt aangesproken door (vermoedelijk) Oostblokkers die tijdens het gesprek de armband van de 

vrouw wegnemen. Helaas geen signalement. De daders verplaatsen zich vaak in een auto en spreken 

mensen aan vanuit de auto. De auto is voorzien van witte kentekenplaten met zwarte letters. 

 
Diefstal auto’s en toebehoren 

Het was in de voorbije maanden weer 2 keer raak 

in de wijk. Op 4 maart werd er in de PC Hooft-

straat een VW Golf gestolen. En op 7 mei was in 

de Vondellaan wéér (de eigenaar van) een Golf het 

slachtoffer. 

Woensdag 5 maart werden er kentekenplaten van 

een VW Golf gestolen in de Vondellaan. En op 5 

mei was wederom een Golf het slachtoffer, 

Ditmaal werden koplampen gestolen, in de 

Jacques Perkstraat. 

 

Overige diefstallen 

Op zondag 2 maart is er uit een tuin in de Herman Heijermansstraat een fiets gestolen. Begin maart 

zijn er 6 garages aan de Paasberglaan opengebroken. Voor zover bekend is er niets verdwenen, maar de 

schade was aanzienlijk. Op 16 maart verdween een gashaard uit een voortuin aan de Bronbeeklaan. 

 

Collectanten, nep of niet, vervolg 

Collectanten blijven onze wijk overstromen. Denk na bij wat je geeft en aan wie.  

 

Malafide dakdekkers 

De afgelopen tijd hebben we geen berichten hierover uit de wijk gehoord, maar elders in Arnhem zijn 

malafide dakdekker zeer actief. Ze verplaatsen zich in voertuigen voorzien van Engels of Iers 

kenteken. Er worden diensten aangeboden voor veel geld. Trap er niet in. 

 

 

 

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 

 

 

Cijfers afgelopen periode 

(20 februari – 26 mei 2014) 

inbraak in auto’s - 

diefstal van auto’s 2 

diefstal van fietsen/scooters/motoren 1 

diefstal uit/inbraak in woningen - 

overige diefstallen 3 

vandalisme/vernielingen 1 

oplichting 1 

mailto:BPV-Paasberg@versatel.nl
http://www.paasberg-wellenstein.nl/

