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Auto-inbraken, geen auto-inbraken
Vorig jaar werden er tussen juni en november in onze wijk maar liefst zo’n 37 keer auto’s
opgebroken met als doel de navigatiesystemen op Litouwse wijze te exporteren. Daarna werd
het rustig. Misschien werd het de autokrakers hier toch te heet onder de voeten. Ook elders
in Arnhem namen deze auto-inbraken af. We mogen echter niet denken dat het gevaar
geweken is. De afgelopen tijd zijn autokrakers onder andere weer in Velp en Arnhem-zuid
actief.
BLIJF ALERT!
Op 1 februari is er op de Brederostraat wel een inbraakpoging in een auto geweest. Gezien
het karakter van de schade was dit echter een “normale” inbraakpoging. Er was wel schade,
maar er werd niets weggenomen.
Cijfers afgelopen periode
Vandalisme
(28 november – 15 februari)
Een nieuw fenomeen in de wijk. Het
inbraak in auto’s
1
bekrassen van auto’s. Sinds november
diefstal van auto’s
worden er regelmatig auto’s op een zelfde
diefstal van fietsen/scooters/motoren
manier beschadigd. Met een scherp
diefstal uit/inbraak in woningen
voorwerp wordt er een hele dunne kras
vandalisme/vernielingen
7
over de zijkant van de auto gemaakt. De
oplichting
kras wordt soms over de hele lengte
gemaakt, soms “slechts” over de portieren aan één zijde van de auto. De ene keer aan de
straatkant, de andere keer aan de stoepkant. Wat wel duidelijk is, is dat het hier altijd
dezelfde dader (-s) betreft.
Het gebeurde op 1 december in de Jac van Looystraat, 7 januari in de Paasberglaan, en op 7
februari maar liefst 5 keer. Deze laatste vonden allemaal vlak bij elkaar plaats in de
Vondellaan (waarvan een keer tussen 17.00 en 17.05 terwijl er vlakbij kinderen aan het spelen
waren), Roemer Visscherstraat en Herman Gorterstraat.
Het is mogelijk dat de dader(s) uit onze eigen wijk is (zijn). In omliggende wijken zijn geen
meldingen van soortgelijke schades.
Wie heeft er informatie over de mogelijke daders voor wijkagent Tim Heil
(tim.heil@gelderland-midden.politie.nl)? Wie helpt mee dit vandalisme te stoppen?
Eén van de deelnemers aan de laatste vergadering van onze werkgroep opperde de
mogelijkheid om een webcam op de auto te richten. Wellicht kan een aldus verkregen duidelijk
beeld van de dader(s) helpen met het stoppen van dit vandalisme.
Blikschade
Op 2 december is er bij een aanrijding in de Kloosterstraat blikschade ontstaan aan een auto.
De dader is doorgereden.

Dode bij ongeval
Op 20 januari is in de van Huevenstraat een auto tegen een de pui van een woning gereden. De
bestuurster is daarbij om het leven gekomen. De politie kan echter over de doodsoorzaak
geen mededeling doen (oorzaak of gevolg).
Burgernet
Op woensdag 22 februari is in het “duivelshuis” de officiële aftrap
voor Arnhem gegeven van de actie Burgernet. Burgermeester
Pauline Krikke en directeur politie Ton Lith ondertekenden het
Convenant Burgernet, waarin de samenwerking tussen de gemeente
en de politie rondom Burgernet is geregeld. Dit gebeurde in
aanwezigheid van onder andere wijkagenten en vertegenwoordigers van diverse wijken,
waaronder leden van onze werkgroep.
Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de
gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van
bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. De deelnemers krijgen
een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het
verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de
eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde
Burgernet-deelnemers uit betreffend postcodegebied een bericht over de afloop van de
actie.
Burgernet is sinds november 2008 in gebruik in verschillende Nederlandse gemeenten. De
verwachting is dat Burgernet in Arnhem rond de zomer van 2011 operationeel is. Met de start
in Arnhem zijn alle 16 gemeenten van de politieregio Gelderland-Midden aangesloten op
Burgernet. Komende periode zullen we jullie regelmatig informeren over Burgernet.
Meer informatie vind je op burgernet@gelderland-midden.politie.nl , hier kan men zich ook
voor Burgernet aanmelden.
Site
De site van onze wijkvereniging www.paasberg-wellenstein.nl blijft actueel met berichtjes die
voor onze wijk van belang zijn. Van alle gebeurtenissen in de wijk worden foto’s geplaatst. Van
zowel de berichten als de foto’s is het mogelijk RSS-feeds aan je internet toe te voegen.
Voor contact met de sitemaster: info@paasberg-wellenstein.nl
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

