nieuwsbrief PaasWake
Informatie van de Werkgroep Buurtpreventie Paasberg/Wellenstein, uitgave november 2010
Aantal auto-inbraken neemt af
Het lijkt erop dat de hoeveelheid auto-inbraken sinds 2 maanden begint af te nemen.
In september werd nog wel maar liefst 8 keer een auto opengebroken en de ingebouwde navigatie
gestolen. De statistieken laten zien dat vooral lease-auto’s vaak het doelwit zijn. Deze zijn in onze
wijk veel te vinden. Favoriet zijn VAG-auto’s waarvan de Volkswagen Passat bovenaan het
verlanglijstje lijkt te staan.
Na september is echter een dalende lijn ingezet. O.a. door de inzet van een speciaal politieteam, dat
ook diverse aanhoudingen heeft verricht, maar ook de alertheid van de burgers heeft een positieve
uitwerking gehad. De verdachte doelgroep wordt nu aanmerkelijk minder vaak in het Arnhemse
aangetroffen.
Maar liefst vier keer werden dieven verjaagd. Op 7/9 hoorde een bewoner van de Herman
Gorterstraat om 02.17 gerommel bij zijn auto. Binnen een minuut stond hij buiten waarop de dieven op
vlucht sloegen. Op 8/10 ging ’s nachts in de Bilderdijkstraat een autoalarm af en verdwenen de dieven
zonder buit. Twee weken later werden in dezelfde straat weer dieven bij hun werk gestoord (21/10)
en vluchtten zonder buit.
Daarnaast vonden inbrekers het nodig om een autoradio te stelen (18/9 Vondellaan). In die nacht
werd er in dezelfde straat ook nog gereedschap uit een andere auto gestolen.
In oktober werd er nog één keer een ingebouwde GPS uit een auto op de Vondellaan gestolen. Begin
november werd er toch nog twee keer (2/11 in de Roemer Visscherstraat en 8/11 Bronbeeklaan)
ingebouwde apparatuur en één keer een losse TomTom (9/11 Adema van Scheltemastraat).
Op 11 oktober boorden dieven een gat in het portier van een Audi aan de Bronbeeklaan. Ook hier
werden ze gestoord bij hun werk en
maakten dus niets buit. In al deze vier gevallen
wel zinloze schade aan de auto’s.
In oktober (18/10, Bronbeeklaan) werden
ook nog 4 wieldoppen van een geparkeerde
auto ongewenst gedemonteerd.
Een succesje vond plaats op 8/10, toen
op de Paasberglaan een dief in een
geparkeerde auto werd aangehouden,
in het bezit van een hoeveelheid
inbrekersgereedschap (dat was wel
van hem zelf, maar ja .....).
Conclusie: de auto-inbraken worden
minder maar er zijn nog steeds dieven belust
op wat er uit onze auto’s te halen valt. BLIJF ALERT!
Vandalisme
Vandalen hebben een aantal keer auto’s beschadigd. Eén lek gestoken band, en diverse bekraste auto’s
o.a. op PC Hooftstraat, Jac van Looystraat en Paasberglaan.

Woninginbraken
Er is in deze periode één woninginbraak geweest. Op 16/11 sloeg een zgn. gaatjesboorder toe in de
van Huevenstraat. Het is nog wel vaker geprobeerd. Op 5 november wilde men in de Julianaschool
inbreken, ’s morgens trof het personeel een beschadigd cilinderslot aan. Op 16 november was het
bijna raak bij een woning aan de Herman
Heijermans-straat. Een degelijke
driepuntssluiting voorkwam de inbraak.
De folder die we begin november op verzoek
van het CCV hebben verspreid, geeft nog
meer tips tegen inbraken.
In komende wijkkrant besteden we uitgebreid
aandacht aan de actie “beveiligde woning”.
In dit kader monteerde burgermeester
Pauline Krikke op 29 november de eerste
deurkierstandhouder.
burgermeester Krikke (geen gaatjesboorder)

Fietspech
Op 9 november liet een fietser met pech zijn fiets onafgesloten aan de Weg langs het lange Water
staan. Toen hij hem wilde ophalen was de fiets verdwenen, dat is echt pech.
Cijfers afgelopen periode
(9 september - 27 november)
inbraak in auto’s
diefstal van auto’s
diefstal van fietsen/scooters/motoren
diefstal uit/inbraak in woningen
vandalisme/vernielingen
oplichting
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Site
De vernieuwde site 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
*) RSS staat voor Really Simple Syndication (of Rich Site Summary). Het is een webstandaard die gemaakt is om regelmatig
updates te communiceren. Zie voor verdere uitleg www.usarchy.com/hoe-werkt-rss.

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

