nieuwsbrief PaasWake
Informatie van de Werkgroep Buurtpreventie Paasberg/Wellenstein, uitgave augustus 2011
Onrustige zomer Paasberg/Wellenstein
Gedurende met name de laatste weken van de vakantie heeft zich in onze wijk een vervelend aantal
incidenten voorgedaan. Mensen die hier niets te zoeken hebben, profiteerden van de vakantierust en
braken in in woningen en auto’s. Graag jullie aandacht voor het in de tekst genoemde signalement.
Schroom niet om 112 of 0900 8844 te bellen.
Cijfers afgelopen periode
Inbraken in woningen
(17 mei – 24 augustus)
Op 21 juni ’s middags op de Bronbeeklaan
inbraak in auto’s
7
inbraak in een woning. De dader kwam binnen
diefstal van auto’s
2
middels een gat in de ruit van de voordeur. De
diefstal van fietsen/scooters/motoren
6
dader werd overlopen en vluchtte, de buit
diefstal
uit/inbraak
in
woningen
5
bestond uit een lege portemonnee. De
vandalisme/vernielingen
2
vermoedelijke dader is 2 weken later
oplichting
aangehouden en zit nog vast
Jacques Perckstraat, donderdag 2 juni begin van de avond. Inbraak woning door het openbreken van
de achterdeur. De bewoner was afwezig, er werden o.a. geld, laptop, zonnebrillen en nintendo
weggenomen.
Nicolaas Beetsstraat, tussen 6 en 8 augustus inbraak in woning, binnenkomst via bovenlicht voorzijde.
Buit bestond uit laptop, GSM en bankpas (tevens werd er later gepind met de bankpas)
PC Hooftstraat, vrijdag 17 juni omstreeks 19:45 uur poging tot inbraak/insluiping. Een buurman
betrapte een jongeman in de afgesloten achtertuin. Even later was hij verdwenen. Er werd niets
vermist.
Op 9 augustus is op de Nicolaas Beetsstraat een poging tot inbraak gedaan. De daders reden in witte
kleine witte bestelauto type (VW Caddy/Opel Combo oid).
In verband met de inbraken heeft de BPV het signalement van een draaideurcrimineel verspreid die in
verband wordt gebracht met meerdere inbraken, mogelijk ook in onze wijk:
- een circa 40-jarige Surinaamse, negroïde man - lengte ca 1.72 meter - opvallend grote neus - draagt
mogelijk vest of jack met capuchon - verplaatst zich vermoedelijk per fiets Als iemand deze man onder 'verdachte omstandigheden' signaleert, vragen wij om gelijk 112 te bellen,
zodat hij mogelijk op heterdaad kan worden betrapt. Loopt hij gewoon door de wijk dan graag 0900
8844 bellen, zodat hij ieder geval staande kan worden gehouden en weet dat er in onze wijk op hem
wordt gelet. Niet zelf tot actie overgaan, er kan niet worden uitgesloten dat hij geweld gebruikt.
Diefstallen uit of vanaf auto’s
Op de Vosmaerstraat werd in de nacht van 10 op 11 juni bij een Peugeot 206 het complete linker
voorwiel gestolen.
Op de Bronbeeklaan is in de nacht van 16 op 17 juni bij een Peugeot 205 het linkervoorportier vernield.
Er werd niets weggenomen.
Er is in de PC. Hooftstraat op donderdag 28 juli 2011 ’s nachts om 4 uur ingebroken in een zwarte VW
Golf. Een ruitje van het rechterachterportier is ingeslagen. Er werd niets weggenomen omdat de dader
werd afgeschrikt door het alarm dat afging en een buurman die daar snel op reageerde.
Couperusstraat: tussen 29 juli 22.00 en 30 juli 09.40 uur een inbraak Opel Astra dmv inslaan ruit, de
buit bestond uit een zonnebril en GSM. In dezelfde nacht werd in de Van Huevenstraat ook in een
andere Opel Astra ingebroken. Hier werd de rechterachterruit ingeslagen maar er werd niets gestolen.

Op 6 augustus werd op de Roemer Visscherstraat tussen 01.30 en 09.45 uur ingebroken in een Audi A3
via de linkervoorruit. Hier was de buit het ingebouwde navigatiesysteem. De volgende nacht was het
weer raak op de PC Hooftstraat, tussen 01.30 en 05.00 uur inbraak in een Volkswagen Passat. Zelfde
verhaal als eerder. De dief heeft de ruit linksvoor onbeschadigd verwijderd en het ingebouwde
navigatiesysteem uitgenomen.
Er is de laatste tijd weer een toename zichtbaar van inbraken in auto’s. Meestal gaat het dan om
diefstal van navigatiesystemen (al dan niet ingebouwd).
Veel mensen laten toch nog hun Tom-Tom of alleen de ruitbevestiging in de auto zitten. De
ruitbevestiging op de voorruit is al voldoende aanleiding voor een autokraker om de auto open te
breken. Zelfs een afdruk van de zuignap kan al voldoende aanleiding zijn.
Ook zijn er weer Litouwers gesignaleerd en aangehouden in Arnhem. In de Overbetuwe (Haalderen,
Gent) werd een burgernetbericht verspreid i.v.m. de vele auto-inbraken daar.
Diefstallen auto’s
Op de Vondellaan is op 19 mei tussen half 6 en half 9 ’s avonds een Mercedes GLK 200Cdi gestolen.
Op 23 augustus is tussen middernacht en half 6 ’s morgens wederom op de Vondellaan een zwarte VW
Golf gestolen. In de auto lag ook nog een laptop en wat gereedschap. De auto was voorzien van
startonderbreker en alarm. Duidelijk dat de daders geen amateurs zijn en dat de auto doelgericht is
weggenomen.
Diefstallen fietsen
Op de Vondellaan (thv Beekdallyceum) werd op dinsdag 17 mei een fiets gestolen (Montego Liberty,
framenummer bekend).
Op de Herman Heijermanstraat werd op maandag 20 juni een kinderfiets gestolen (zwart/oranje
Beach Cruiser).
Op woensdag 29 juni werd op de Roemer Visscherstraat ’s avonds tussen 8 en 12 een fiets (blauwe
Batavus) weggenomen uit een voortuin.
In de nacht van woensdag 29 juni op 30 juni werd in de Paasberglaan een Batavus kinderfiets
weggenomen uit de voortuin. De fiets werd een week later dankzij een attente wijkgenoot
teruggevonden in het nabij gelegen bos. De fiets was daar al dagen eerder gesignaleerd. Hij was er
vermoedelijk gelijk na de diefstal gedumpt.
Op de Bronbeeklaan is in de nacht van 6 op 7 augustus fiets uit een schuur gestolen. Tuinpoort, schuur
en fiets waren niet op slot.
In de nacht van 15 op 16 augustus is op de Wellensteinlaan een Gazelle hybride gestolen.
Vandalisme
Op de Vondellaan werd tussen 4 en 6 juni het rechter achterportier van een een blauwe Seat Leon
bekrast.
In de nacht maandag op dinsdag 15 op 16 augustus is er in de Roemer Visscherstraat weer een auto
bekrast op dezelfde wijze als in februari veel voorkwam: een lange dunne kras over de lengte van de
auto. De auto was al eerder het lijdend voorwerp van vandalisme geweest, De schade was net hersteld.
Het heeft er alle schijn van dat de dader in onze wijk woont. Heeft iemand een aanwijzing??
Diversen
Van het bouwterrein aan de Velperweg werd op 18 mei ’s nachts om half 3 poging gedaan een
stroomkabel te stelen. De poging mislukte omdat er nog strook op de kabel stond.
In de nacht van 28-29 juni verdween er een tuinstel uit een voortuin in de Vondellaan.
Tussen 12 juli 15.00 uur en 13 juli 11.00 uur is de groene Kliko van een bewoonster van de Vondellaan
verdwenen. een week later stond hij er weer. Foutje bedankt.
Op 14 juli meldt omstreeks 20.15 uur één van de straatcontactpersonen bij de meldkamer dat hij bij
Regina Pacis twee verdachte personen heeft waargenomen die mogelijk wat wilden stelen.

Agenten hebben waren snel ter plaatse en hebben beide personen staande gehouden. Er was nog geen
sprake van een strafbaar feit maar één van de personen stond gesignaleerd voor 3 boetes van € 135,per stuk of in totaal 3 dagen hechtenis. Hiervoor is hij aangehouden.
Vermoeden van poging tot oplichting
Er is op woensdagmiddag 27 juli uur een man gesignaleerd die overal aanbelde en zich voorstelde als
schoorsteenveger. De melding kwam van een bewoner van de Bilderdijkstraat.
De betreffende ‘schoorsteenveger’ is door politie niet meer aangetroffen.
Het zou gaan om een kleine Indonesische man met een kaal hoofd en een bruin jasje. Meer is er helaas
niet bekend. Hij zou aantekeningen gemaakt hebben. Mogelijk van adressen waar niemand thuis was.
Aanhouding door onze wijkagenten
Toch ook nog een leuker bericht, De aanhouding vond wel nèt buiten onze wijk plaats, maar toch. Onze
wijkagenten Rob en Eric werden door de meldkamer gestuurd naar de Tivolilaan waar een auto in brand
had gestaan. Ter plaatse aangekomen bleek dit het gevolg te zijn van een poging tot diefstal van
betreffende auto.
De melder, die ook nog ter plaatse was, gedroeg zich in de ogen van de agenten zodanig verdacht (door
zijn uitspraken en het verhaal dat hij vertelde) dat hij werd aangehouden.
In eerste instantie omdat hij op een gestolen fiets reed maar tevens omdat zij hem verdachten van
poging tot diefstal van de auto. Na verhoor door de recherche heeft hij beide feiten bekend.
Site
De site van onze wijkvereniging www.paasberg-wellenstein.nl blijft actueel met berichtjes die voor
onze wijk van belang zijn. Van veel gebeurtenissen in de wijk, zoals het wederom geslaagde
volleybaltoernooi, worden foto’s geplaatst.
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

