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Nieuwe wijkagent
We hebben een nieuwe wijkagente. Na het vertrek van Rob Rengerink vorig jaar november, heeft Bert
Bloemsma de vacature tijdelijk vervuld. Nu is er echter definitieve invulling gekomen met de komst van
Femke van den Berg.

Beste wijkbewoners,
Sinds juli 2012 ben ik jullie nieuwe wijkagent. Via dit stukje in de PaasWake wil ik mij even kort aan
jullie voorstellen.
Mijn naam is Femke van den Berg en ik ben 32 jaar oud. In 2000 ben ik mijn loopbaan begonnen bij de
politie in de regio Noord- en Oost Gelderland.
Ik heb daar diverse werkzaamheden verricht in de basis politie zorg. In 2009 ben ik overgestapt
naar de regio Gelderland-Midden en ben daar begonnen in Arnhem-zuid.
Vanuit Arnhem-zuid heb ik gesolliciteerd naar de functie van wijkagent en ben ik geplaatst in de
wijken Paasberg, Plattenburg, Enka-terrein en Klarenbeek.
Als wijkagent streef ik naar een veilige en leefbare woonomgeving voor alle wijkbewoners en wil daar
graag samen met jullie aan werken.
Als je contact met mij wilt opnemen kan dat via tel: 0900-8844 en/of
email: femke.van.den.berg@gelderland-midden.politie.nl
Elke maandagmorgen van 09:00 tot 12:00 uur houden we spreekuur op de wijkpost van de
Geitenkamp, Schuttersbergweg 27.

Verplaatsing informatiebord Velperweg
De gemeente heeft positief gereageerd
op onze petitie van mei. Op woensdag 3 oktober is het
bord enkele tientallen meters richting Velp
verplaatst, waardoor het verkeer er aanzienlijk
minder hinder van
ondervindt.

oude situatie

nieuwe situatie

Ierse klusjesmannen
Op onze mail en de flyer over de Ierse klusjesmannen hebben we een aantal reacties gehad. Vooral van
mensen die ook door deze lieden benaderd zijn. Op zich is er tegen deze tegen mensen weinig te doen,
en zolang ze niet bewijsbare crimineel hebben gehandeld, kan de politie niet ingrijpen. Wij kunnen jullie
alleen maar waarschuwen: blijf alert! Voorkomen is beter dan genezen.

Hulpsherrifs op de Paasberg
Bo Klarenbeek (13 jaar) en Paul van der Held (12) zijn officieel benoemd tot hulpsheriff. Zij hebben op
19 april met meerdere kinderen de koperdiefstal gezien die bij de werkzaamheden aan de A12
plaatsvond. Bo en Paul hebben via een van de ouders de politie ingeschakeld, hun namen zijn daarom
genoteerd. Door de wijkagent is naast het verstrekken van een sheriffbadge een oorkonde met
gratificatie aan de beide heren uitgereikt.
Met dank aan de wijkagent Eric Hortensius die hier werk van heeft gemaakt.
Phishing per telefoon
Erik van Aalst van Praktijkbureau Veiligheid in Duiven (www.praktijkbureauveiligheid.nl) geeft ons
onderstaande waarschuwing.
Via de telefoon ben ik benaderd door een Engels sprekende man die vertelde dat er mailware op mijn
computer zat. Vertelde dat hij van Microsoft was en belde vanuit Zweden.
Moest op mijn computer het commando CMD intoetsen en daarna het programma ASSOC.
ASSOC gaf een lijst en de betreffende man trachtte mij te overtuigen dat een bepaald CLSID alleen
bij mij en Microsoft bekend was ( ter overtuiging dat hij werkelijk bij Microsoft werkt)
Daarna probeerde hij mij over te halen van internet het programma AMMYY te downloaden. Dit
programma gaf hem complete toegang tot de computer…. (Zo kon hij laten zien hoe ik foute
programma’s kon verwijderen)
Ik heb dit gecontroleerd bij Microsoft Nederland in Amsterdam. Zij wisten direct waar ik het over
had. Deze personen trachten zich op deze wijze toegang te verschaffen tot je computer. De rest valt
te raden…. Microsoft Nederland raadde mij aan dit direct aan mijn kennissen te melden.
Criminele activiteiten in onze wijk
Ook in de zomerperiode is het weer relatief
Cijfers afgelopen periode
rustig geweest in onze wijk
(23 mei 2012 – 30 september 2012)
Jammer genoeg zijn er wel 2 woninginbraken
inbraak in auto’s
1
te betreuren. De eerste vond plaats op de
Wellensteinlaan op 25 juni. Daar werd overdag diefstal van auto’s
diefstal
van
fietsen/scooters/motoren
1
een deur opengebroken en werden een
diefstal uit/inbraak in woningen
2
portemonnee met geld, en waardepapieren en
overige diefstallen
sierraden weggenomen. Op 25 september
vandalisme/vernielingen
1
werd, wederom overdag, op de Paasberglaan
oplichting
ingebroken. De inbrekers kwamen het huis in
door een ruit in te gooien.
Verder werd er eind augustus op de Paasberglaan een (bedrijfs-) auto opengebroken. Veel schade,
weinig buit. Op 10 juli is in de van Huevenstraat een fiets gestolen.
Daarnaast zijn er meldingen van overlast en vandalisme vanaf de Julianaschool. Sinds op het schoolplein
een pannaveld is aangelegd, zijn er tijdens buitenschoolse tijden meldingen geweest van geluids- en
andere overlast (vernieling aan school) door jongeren.
Persberichten Politie Gelderland-Midden
Als je geïnteresseerd bent in berichtgeving van de politie hebben we de volgende tip. Abonneer je op
de RSS-feeds. Je krijgt dan via RSS een melding van elk persbericht dat de politie van onze regio op
internet zet. Om je ervoor in te schrijven of om gewoon de laatste persberichten te zien, kijk op
www.politie-gelderlandmidden.nl/persberichten/perslijst.asp.
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

