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Dieven navigatiesystemen slag toegebracht
Op 7 november heeft de Arnhemse politie een Litouwer aangehouden die in een gat in het bos waar hij
verbleef, een koffer met 71 navigatiesystemen had begraven. Onderstaand persbericht van die datum.

Politie vindt koffers met 70 gestolen navigatiesystemen
© ANP

De politie in Arnhem beschikt over zeker 70 navigatieapparaten, die zo goed als
zeker afkomstig zijn van diefstal. Een 26-jarige man is aangehouden en zit vast.
Aldus de politie vandaag.
Een getuige belde vrijdagavond de politie omdat hij verdachte geluiden hoorde op een
parkeerterrein in Arnhem. Agenten troffen daar tegen het struikgewas een auto aan met een
Brits kenteken. Achter de auto lagen twee koffers boordevol elektronische wegwijzers.
Bij de auto stond een man, die het op een lopen zette toen hij de politie zag. Na een korte
achtervolging werd hij aangehouden. De politie onderzoekt waar de apparaten vandaan zijn
gekomen.
(ANP/Redactie)
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Het blijft natuurlijk even afwachten of de aanhoudende stroom diefstallen van GPS-apparatuur, die
onze wijk sinds juni vorig jaar teistert, hiermee definitief een halt is toegeroepen. De afgelopen
periode werd in onze wijk nog twee keer een auto met dit doel opengebroken.
Op 7 oktober werd bij een Audi in de Da Costastraat een ruit ingeslagen en de ingebouwde GPS
verwijderd. En op 21 oktober werd op de Vondellaan een Civic opengebroken. Bij deze eigenaar werd
voor de zesde keer sinds juni 2010 in de auto ingebroken. Het is niet nieuw dat de inbreker terugkomt.
Als hij ergens een GPS heeft gestolen, weet hij bijna zeker dat er een maand later weer een nieuw
systeem te krijgen is!!
Cijfers afgelopen periode
Overige inbraken in auto’s
(25 augustus – 20 november)
In de nacht van 5 op 6 september is er in de
inbraak in auto’s
PC Hooftstraat een poging tot inbraak gedaan
diefstal van auto’s
in een Ford Transit, deurrubber en
diefstal van fietsen/scooters/motoren
rechtervoorportier zijn beschadigd maar er
diefstal uit/inbraak in woningen
werd niets weggenomen. Op dezelfde nacht in
vandalisme/vernielingen
dezelfde straat is er bij een Opel Astra een
oplichting
ruit ingeslagen en werd de radio-cd-speler
ontvreemd. In de nacht van 15 op 16 november werd er in de Kloosterstraat een compleet
rechtervoorwiel van een Peugeot 206 gestolen.
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Diefstal auto
In de Jac van Looystraat werd in de nacht van 11 op 12 september een VW Touran gestolen. Auto’s uit
de VW-groep verdwijnen meestal gelijk naar het buitenland, of ze worden compleet gestript en in
onderdelen verkocht.

Vandalisme
Op 3 september, ’s morgens tussen half 3 en 11 uur op de Wellensteinlaan, vernieling van een Renault
Clio door het ingooien van de voorruit met een steen.
Op 11 september is ’s avonds een brandende bus deodorant tegen de berging van handbalclub UDI
gezet. De handbalvereniging heeft al geruime tijd last van vernielingen door hangjongeren. Daarom is
omwonenden in juni middels een huis-aan-huis brief van de vereniging, ondersteund door de politie,
gevraagd alert te zijn en bij overlast door jongeren de politie te waarschuwen. Dit heeft geresulteerd
in een aantal gerichte acties van wijkagenten Eric Hortensius en Rob Rengerink waarna de rust rond
het clubhuis van UDI, behoudens een sporadisch incident, lijkt te zijn teruggekeerd.
In het weekend van 8/9 oktober is er bij de Julianaschool aan de Alberdingk Thijmstraat vandalisme
gepleegd in de vorm van het aanbrengen van graffiti. Het kan kunst zijn, maar als het ongevraagd op
een pand wordt aangebracht vindt de eigenaar ervan het normaliter gewoon vernieling.
In de nacht van 20 op 21 oktober werd bij de sportvelden aan de Vondellaan een 11 jaar oude BMW in
brand gestoken. De auto was van een bekende van de politie die niet in onze wijk woont. Vermoedelijk
betreft het hier een wraakactie.
Diefstal fietsen
In de nacht van 5 op 6 september werd er in de Vondellaan een fiets uit de voortuin gestolen. Dit
gebeurde ook ’s avonds op 17 september bij het terrein van UDI. Van deze laatste fiets is het
framenummer bekend bij de politie, deze maakt dus nog kans terug te komen. Van de andere fiets (van
begin september) is het framenummer niet bekend. Algemene tip: laat fietsen niet voor het huis in
het zicht staan (helemaal niet als het donker is). En als je dat toch doet, zorg dan in ieder geval
voor een gehard stalen slot waarmee hij ergens aan vast zit.
Overige diefstallen
Op 27 september zijn in de Couperusstraat en in de Tollensstraat een grijze Kliko verdwenen.
Klusjesmannen
Begin deze maand hebben Engelssprekende klusjesmannen op diverse adressen in de wijk hun diensten
aangeboden. Het ging om schilderwerk, opknappen van dakkapellen, etc. Op zich is dit niet strafbaar.
Er zijn ook geen meldingen van oplichting gedaan.
Vertrek Rob Rengerink
Misschien zijn deze mannen “zo eerlijk als goud”,
maar het blijft altijd belangrijk goed op te letten.
Begin november vernamen we dat wijkagent Rob
De kans dat je teveel gaat betalen is niet
Rengerink groepschef bij de parketpolitie is
denkbeeldig.
geworden. Rob hoorde formeel niet bij onze wijk
maar deed samen met Eric Hortensius wel veel
Site
voor onze wijk. Hij was ook bij de vergaderingen
De site van onze wijkvereniging www.paasbergvan onze werkgroep aanwezig.
wellenstein.nl blijft actueel met berichtjes die voor
Voor hem is het een promotie, voor Eric en ons een
onze wijk van belang zijn. Van veel gebeurtenissen in
verlies. Laten we hopen dat Eric snel weer
de wijk, zoals het wederom geslaagde
versterking krijgt. Hij is nu in zijn eentje
volleybaltoernooi, worden foto’s geplaatst.
verantwoordelijk voor Geitenkamp, Klarenbeek,
Arnhemse Allee, Monnikenhuizen, het Enkaterrein,
Redactie
Plattenburg, Wellenstein en de Paasberg.
Als u reacties heeft op de nieuwsbrief, eventueel tekst
of tips voor een volgende uitgave, en bij verandering
Rob, bedankt en veel succes gewenst
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

