nieuwsbrief PaasWake
Informatie van de Werkgroep Buurtpreventie Paasberg/Wellenstein, uitgave mei 2012

Petitie voor verplaatsing informatiebord Velperweg
Veel wijkbewoners ervaren de plaats
van
het
informatiebord
op
de
Velperweg, op de hoek met de Roemer
Visscherstraat, als onoverzichtelijk en
gevaarlijk. Het is een regelmatig
terugkerend punt op de vergaderingen
van de werkgroep BuurtPreventie.
Omdat er bij de politie niets bekend is
over incidenten stelt zij zich op het
standpunt dat de situatie niet zo
ernstig is dat verplaatsing van het bord
noodzakelijk is. Wijkbewoners die er
dagelijks last van hebben zien dat
anders. Daarom heeft de werkgroep
een handtekeningenactie gehouden onder de bewoners van de Roemer Visscherstraat en een deel van
de Vondellaan. Ons initiatief werd enthousiast ontvangen. Ook kregen we meldingen over minimaal 3
ongelukken die daar hebben plaatsgevonden, maar die blijkbaar niet bij de politie bekend zijn. We
hebben deze petitie aangeboden aan wethouder Martijn Leisink (Mobiliteit), met kopieën naar de
wijkmanager en betrokken gemeenteambtenaar, en hopen dat eindelijk iets gedaan kan worden aan
deze situatie.
Inmiddels hebben we ook al reactie ontvangen dat verplaatsing van het bord naar de NW-zijde van de
kruising wordt onderzocht.
Criminele activiteiten in onze wijk
Anders dan bij onze buurwijk Angerenstein
(zie verderop) is het in onze wijk rustig op het
moment. Sinds eind februari zijn er gelukkig
maar een paar melding geweest.

Cijfers afgelopen periode
(30 februari 2012 – 22 mei 2012)
inbraak in auto’s
diefstal van auto’s
diefstal van fietsen/scooters/motoren
diefstal uit/inbraak in woningen
overige diefstallen
vandalisme/vernielingen
oplichting

Diefstal uit auto
Tussen 26 maart 13.00 uur en 27 maart 13.00
uur zijn er op de Wellensteinlaan bij een auto
twee achterruiten ingeslagen en werd er een
fotocamera gestolen. Hij lag volgens de eigenaar niet in het zicht.
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Overige diefstallen
Op 17 april werd een groene kliko uit de Herman Heijermansstraat als vermist opgegeven. Heeft
iemand er nu toevallig 2 in de achtertuin staan? Of zal hij toch naar een volkstuintje of zo zijn
verdwenen.
Op 19 april mei werden begin van de avond (ca 20.00 uur) in de Frederik van Eedenstraat koperdieven
betrapt door kinderen. Even later werden ze door de gealarmeerde politie aangehouden. Ze hadden een
hoeveelheid koperen kabels bij de werkzaamheden aan de A12 weggehaald.

Angerenstein
Eind april heeft Burgernet onderstaande waarschuwing in onze buurwijk Angerenstein verspreid in
verband met inbraken in de wijk.
Arnhem - Beste Burgernetter,
Sinds enkele weken worden er in uw wijk regelmatig woninginbraken gepleegd, waarbij de inbrekers vaak
op eenzelfde manier te werk gaan: ze verschaffen zich toegang tot de woning door het ingooien van een
ruit aan de achterzijde van de woning. De politie heeft deze inbraken in onderzoek en voert regelmatig
extra surveillances uit in uw wijk.
Maar wij doen ook graag een beroep op uw ogen en oren.
Help woninginbraken in uw wijk te voorkomen: Bel de politie!
Ziet u iets opvallends bij u in de buurt? Twijfel dan geen seconde en bel direct 112. Geeft u de politie
zoveel mogelijk informatie. Mogen uw buurtbewoners op u rekenen?
Preventietips:
Beveilig uw woning volgens de normen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Een beveiligde woning
vermindert de kans op inbraken met 90%. (www.politiekeurmerk.nl)
Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen.
Snoei struiken of haal ze weg. Plaats buitenlampen. Laat geen spullen buiten staan die gebruikt kunnen
worden als klimattribuut.
Zorg dat je geld, sieraden of andere dure spullen vanaf buiten niet kunt zien. Leg ze het liefst in een kluis.
Komt u een paar dagen niet thuis? Zorg dat uw huis eruitziet alsof er iemand thuis is. Gebruik een
tijdschakelaar voor uw verlichting.
Zeg niet op uw voicemail dat u afwezig bent. En schrijf niet op Facebook, Twitter, Hyves of andere sociale
media dat u op vakantie gaat.
Bel 112 wanneer u ziet dat er wordt ingebroken of iets opvallends opmerkt.
Bel 0900-8844 voor minder dringende zaken.

Burgernet
Vorig jaar 1 juni startte Burgernet in Arnhem. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen
burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. In oktober
hadden zich in de politie-regio Gelderland-Midden al 50.000 deelnemers aangemeld. Postcodegebied
6824, waartoe onze wijk behoort, heeft inmiddels 779 deelnemers.
Op www.burgernet.nl kan je zien wat er aan burgernet-acties is opgestart. In een separate bijlage
hebben we alle acties van de laatste 3 maanden van Arnhem en Velp op een rijtje gezet om een beeld te
geven wat je kan verwachten als je je voor Burgernet aanmeldt. Lang niet alle zaken worden dank zij
burgernet opgelost, maar regelmatig gebeurt dat wel. Het belang van Burgernet is niet te
onderschatten.
Wie gaan zich in onze wijk nog opgeven voor Burgernet?
Digitale deurspion
Wij hebben als werkgroep geen commerciële belangen. Toch willen jullie
attent maken op de mogelijkheid van een digitale deurspion. Deze is te
koop bij de specialist. Bijvoorbeeld bij de Gelderse IJzerhandel
(Hoofdstraat 200 Velp) voor ca € 90,-

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

