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Informatie van de Werkgroep Buurtpreventie Paasberg/Wellenstein, uitgave mei 2011
Vandalisme in de wijk
Het bekrassen van auto’s, waar we in februari melding van maakten, is na half maart niet meer
voorgekomen. Er is wel ander vandalisme voor in de plaats gekomen, of is het baldadigheid?
Op zaterdagavond 19 maart werden mensen aan de Roemer Visscherstraat en Vondellaan
opgeschrikt door vuurwerk. Het bleek dat er op het schoolplein van de Julianaschool vuurwerk
was afgestoken en een krant was verbrand. Op zich onschuldig en er werd dan ook geen
aangifte gedaan. Een week later (zaterdag 26 maart, ongeveer dezelfde tijd) gebeurde
hetzelfde, nu echter was het meer vuurwerk en vond het plaats op het dak van een garage aan
de Roemer Visscherstraat. Dankzij snel ingrijpen door wijkbewoners met een paar emmers
water werd erger voorkomen maar toch was de schade aanzienlijk. Toen politie en brandweer
arriveerden (gewaarschuwd via 112) was de brand al geblust.
Twee weken later, zaterdagavond 9 april, werd er door een paar jongens een vuurtje gemaakt
op het bouwterrein van Regina Pacis. Omdat hier camera’s hangen was de gewaarschuwde
politie snel ter plaatse en kon de jongens inrekenen. Ze mochten de nacht op het
politiebureau doorbrengen. Ondervraging wees geen verband uit met de eerdere
gebeurtenissen, maar feit is wel dat er hierna geen incidenten meer zijn geweest.
Er zijn in februari en maart nog wel een
paar auto’s bekrast op dezelfde manier als
eerder: een scherpe dunne kras over de
lengte van 2 portieren of langer. Het
gebeurde op dinsdag 22 februari, eind van
de middag, op de Roemer Visscherstraat
bij maar liefst 3 auto’s. Op zaterdag 12
maart, ca 09.00 uur, werd op de Weg naar
het Lange Water ook een auto bekrast.
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Fietsdiefstallen en fietsendief
Op 25 februari werd ’s avonds in de Roemer Visscherstraat een fiets gestolen. Omdat het
hier om een opvallende fiets ging, een parelmoerwitte Batavus Mambo met grijze banden,
besloot de politie er gericht naar te zoeken, en heeft Tim Heil foto’s onder zijn collega’s
verspreid. Het mocht niet baten, de fiets is nog niet teruggevonden.
Een succesje is wel dat in de nacht van 11 op 12 maart in de Jac. van Looystraat een
fietsendief aangehouden. er werd niet bekend gemaakt waar de fiets was ontvreemd.
Op 6 april werd op de Velperweg nog een fiets vanaf de openbare weg gestolen, deze was niet
afgesloten. Op 11 april werd tussen 20.15 en 21.30 in de Roemer Visscherstraat weer een
fiets gestolen.
Inbraken in auto’s
De diefstallen van navigatiesystemen vorig jaar liggen ons allemaal nog vers in het geheugen.
Gelukkig zijn de “Litouwers” niet meer in onze wijk gesignaleerd. Toch heeft er op 2 maart op

de Paasberglaan nog een poging tot een auto-inbraak plaatsgevonden. Het portierslot werd
verwijderd, maar er werd niets gestolen. Op 18 april is echter wel weer een navigatiesysteem
gestolen, dit keer uit de Herman Gorterstraat.
Verward
Vroeg in de ochtend van 13 april probeerde een verwarde man een huis op de Roemer
Visscherstraat binnen te komen. Hij had al een ruit kapot geslagen toen de politie hem kwam
ophalen. Hij had zich in de straat vergist en dacht dat hij in betreffend huis woonde.
Kapotte straatverlichting
Half april is de verlichting van de Bronbeek uitgevallen. Dit heeft een aantal nachten geduurd.
We verzoeken al onze wijkgenoten om meteen melding te maken als de straatverlichting een
nacht niet aangaat. Hoe sneller het gemeld wordt, hoe sneller de verlichting het weer doet.
Denk niet dat de buren wel bellen.
Als de straatverlichting of lichtmasten het niet doen of lichtmasten zijn omgevallen belt u
het telefoonnummer: (026) 377 59 77 (geef bij een melding het desbetreffende
lichtmastnummer op). Storingen in openbare verlichting proberen wij binnen 10 werkdagen te
verhelpen, spoedeisende meldingen zo snel mogelijk na ontvangst van de melding.
Buiten kantoortijden worden op dit nummer alleen spoedeisende meldingen in behandeling
genomen (een spoedeisende melding openbare verlichting is als een lichtmast gevaarlijk
scheef hangt of een hele straat zonder verlichting zit). (bron: “www.arnhem.nl”)
Trein botst tegen auto
Op 27 april is er op de Remagenlaan rond half acht een trein tegen een auto gebotst. De auto
was door het gladde wegdek op het spoor gegleden. De bestuurder kon zich bijtijds uit de
voeten maken maar de auto was compleet totalloss. Door het ongeluk lag het treinverkeer
tussen Velperpoort en Dieren een paar uur stil.
En tenslotte nog de melding dat op 28 februari op de Vondellaan een grijze container werd
gestolen. Die zal nu wel ergens op de camping of in een volkstuintje staan.
www.paasberg-wellenstein.nl
De site van onze wijkvereniging 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

