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INCIDENTEN IN DE WIJK
Woninginbraak
Helaas valt er weer een woninginbraak te betreuren. Op 14 februari is er ingebroken in een woning in
de Frederik van Eedenstraat. Aan de achterzijde van de woning werd een raam opengebroken. De
gehele woning werd overhoop gehaald. Buit bestond m.n. uit sieraden.
Begin januari werd er in 2 garages aan de Paasberglaan geprobeerd in te breken. De daders
veroorzaakten wel schade maar gingen er niet met buit vandoor.
Inbraak in auto’s
In de nacht van 28 op 29 november is er in de Roemer Visscherstraat een Audi A3 opengebroken en
werd het navigatiesysteem gedemonteerd. In de nacht van 18 op 19 december was het ook raak. Toen
werden er maar liefst 4 wagens opengebroken. In de Wellensteinlaan was het een VW Up waaruit ook
de ingebouwde navigatie werd meegenomen. In de A. Thijmstraat werd uit een Mazda Demio een tas
weggenomen. In de Tollenstraat was het een VW Lupo, en in de Vosmaerstraat een Peugeot 205. Bij de
laatste 2 auto’s werd geen buit gemaakt. In alle gevallen kwamen de boeven binnen door een ruit in te
slaan.
Diefstal auto
Geen auto’s gestolen deze periode, wel werd er op
8 januari een gestolen auto in onze wijk
aangetroffen die elders in Arnhem was gestolen.

Cijfers afgelopen periode
(17 november 2013 – 19 februari 2014)
inbraak in auto’s
diefstal van auto’s
diefstal van fietsen/scooters/motoren
diefstal uit/inbraak in woningen
overige diefstallen
vandalisme/vernielingen
oplichting

5
1
1
1
2
-

Overige incidenten
Op 7 december aangifte van diefstal van een tas
van een bezoeker van Regina Pacis.
Op 14 januari werd er in de PC Hooftstraat een
fiets gestolen uit een niet afgesloten schuur.
Helaas was men die nacht vergeten de tuinpoort op slot te doen.
Op 4 februari is de politie actief geweest in de flat aan de Wellensteinlaan, daar werd een (kleine)
hennepkwekerij opgerold.

Collectanten, nep of niet
Onze wijk ontvangt een niet te stuiten stroom aan al dan niet bonafide collectanten. Op ommezijde
meer informatie die je kan helpen met de beslissing wel of geen donatie te doen. Uiteindelijk is er maar
één die daarover beslist, en dat ben je zelf.

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.

Regels voor het collecteren in Arnhem
Voor het inzamelen van geld en goederen (collecteren) hebben we in Arnhem, zoals in de
meeste steden, een meldingsplicht, behalve als de inzameling in besloten kring wordt
gehouden. Voordat een vereniging of stichting een melding doet bij de gemeente, dient hij in
het bezit te zijn van een CBF-keurmerk of een Verklaring van geen bezwaar van het CBF. De
periode van collecte mag alleen in de zogenaamde vrije periodes, dus de periode waarin niet
landelijk wordt gecollecteerd.
Organisaties die al zijn ingeschreven bij het CBF en zodoende beschikken over een keurmerk
hoeven hun collecte niet bij de gemeente te melden. Zij staan al vermeld op het collecterooster van het CBF.
De melding bij de gemeente moet tenminste 3 weken vóórdat de collecte plaatsvindt, worden
gedaan. Na afloop van de collecte wordt er een eindafrekening, de zogenaamde collectestaat,
naar de gemeente gestuurd. Op deze collectestaat staat wat er uiteindelijk is opgehaald.
(bron: www.arnhem.nl)

CBF-Keurmerk
Wanneer u de kwaliteitszegels van het CBF (Centraal Bureaau Fondsenwerving) ziet afgebeeld
op (bijvoorbeeld) een collectebus of brief, kunt u er als gever op vertrouwen dat er
verantwoord met uw gift wordt omgegaan.
De beoordelingen van het CBF hebben betrekking op de terreinen: bestuur, beleid,
fondsenwerving, besteding van de middelen, verslaglegging en verantwoording.
Het CBF heeft geen oordeel over de doelstelling van een organisatie en gaat niet ter plekke
zelf controleren of de projecten worden uitgevoerd maar vereist verantwoording daarvan en
transparantie door de instelling.
Hoe herken je een collectant?
-Een collectant dient een deugdelijk identificatiebewijs van de collecterende organisatie bij
zich te hebben en een afschrift van de vergunning (indien door de gemeente verplicht).
-De collectebus moet gesloten en verzegeld zijn.
-U kunt bij twijfel het centrale adres van de collecterende instelling bellen.
De landelijke collectes worden altijd duidelijk van te voren aangekondigd, in de (lokale)
bladen, op de (lokale) radio, met posters. U weet dan dat u een collectant van een bepaald
goed doel kunt verwachten. (bron: www.cbf.nl)
Collecterooster 2014 Arnhem
Datum

Goed Doel

9MAA-15MAA

22JUN-28JUN

Alg. Ned. Gehandicapten Organisatie

Reumafonds

31AUG-6SEP

KWF Kankerbestrijding

16MAA-22MAA

Simavi

7SEP-13SEP

Prinses Beatrix Spierfonds

23MAA-29MAA

St.ZOA

14SEP-20SEP

Nierstichting Nederland

30MAA-5APR

Fonds Gehandicaptensport

21SEP-27SEP

Fonds verstandelijk gehand.

6APR-12APR

Nederlandse Hartstichting

28SEP-4OKT

Dierenbescherming

13APR-19APR

St. Nationaal Fonds Kinderhulp

5OKT-11OKT

Nederlandse Brandwonden Stichting

4MEI-10MEI

Longfonds Stichting

26OKT-1NOV

Diabetes Fonds

11MEI-17MEI

Prins Bernhard Cultuurfonds

2NOV-8NOV

Alzheimer Nederland

18MEI-24MEI

Maag Lever Darm Stichting

9NOV-15NOV

1JUN-7JUN
15JUN-21JUN

St. voor het Gehandicapte Kind

Epilepsiefonds, St.

16NOV-22NOV

MS Fonds

Rode Kruis

23NOV-29NOV

Leger des Heils

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

