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En dan kom je terug van vakantie…… 

…. en dan tref thuis je een puinhoop aan omdat inbrekers je huis van boven tot onder hebben 

doorzocht. Dat overkwam deze zomer 2 onfortuinlijke wijkgenoten. Op 21 juni werd een woning aan de 

Paasberglaan overhoop gehaald. De politie kwam achter de inbraak omdat er een opengebroken kluis 

onder het viaduct onder de A12 was gevonden waar nog papieren in zaten. Bij de woning aangekomen 

bleek dat de inbrekers binnen waren gekomen door het inslaan van een ruit. Ze hadden de tijd genomen 

om het huis te doorzoeken en er met de kluis vandoor te gaan. Daarnaast werden veel andere zaken 

gestolen zoals sieraden en elektronica. Op 22 juli werd er weer ingebroken bij een woning waarvan de 

bewoners op vakantie waren, wederom op de Paasberglaan. Hier werden de inbrekers echter verjaagd 

door het aanwezige alarm. 

 

Poging tot inbraak 

Op 6 augustus kreeg een oudere dame aan de 

Velperweg ineens de schrik van haar leven. Toen ze 

naar buiten keek bleek er een “getinte” jongeman op 

haar balkon te staan. Hij schrok ook en sprong van 

het balkon, stapte achterop een scooter en ging er 

snel met zijn compaan vandoor. 

Signalement: 

-ca 20 jaar (beide jongens) 

-turks/marokkaans uiterlijk 

-paarse scooter 

 

Overige inbraken en diefstallen 

Op 4 juli werd er uit een tuin aan de Frederik van Eedenstraat een tuinslang gestolen. Uit een schuur 

achter een woning aan de van Huevenstraat (niet afgesloten) werd op 11 juli een haspel weggenomen. 

Op 28 juni werd op de Roemer Visscherstraat een auto opengebroken.  

 

Autodiefstallen 

De autodieven slaan weer toe in Arnhem en omstreken. Populair zijn nu de BMW’s en natuurlijk weer 

Volkswagens. Ook onze wijk ontkomt er niet aan. Op 2 september werd er in de Roemer Visscherstraat 

een BMW gestolen en 3 dagen later in de Vondellaan een VW Golf. 

 

Oplichters actief 

Op 4 september hebben we een mail verspreid over de activiteiten van een dakdekkersbedrijf uit 

Doetinchem. Dit bedrijf opereert in de marge van de wet. Als je met een dergelijk bedrijf in zee gaat, 

neem dan altijd ruim de tijd om hun offerte te beoordelen, laat eventueel iemand met verstand van 

zaken ernaar kijken.  

Maar eigenlijk willen we, net zoals bij de “Ierse klusjesmannen” van vorig jaar juni, iedereen 

ontraden met dergelijke bedrijven in zee te gaan. Niet alle wijkbewoners zijn op onze mail 

aangesloten. Geef dit bericht svp zoveel mogelijk ook door aan jullie buren. 

 

Cijfers afgelopen periode 

(8 juni 2013 – 16 september 2013) 

inbraak in auto’s 1 

diefstal van auto’s 2 

diefstal van fietsen/scooters/motoren - 

diefstal uit/inbraak in woningen 3 

overige diefstallen 2 

vandalisme/vernielingen - 

oplichting 1 



 

 

Hoaxen 

Geregeld verschijnen er alarmerende berichten op internet over nieuwe criminele vindingen. We 

moeten ons echter niet gek laten maken door “broodje aap” verhalen. De normale inbraken, oplichtingen 

en internetcriminaliteit zijn al erg genoeg. We hebben twee recente voorbeelden van hoaxen voor jullie 

geselecteerd. (Het woord hoax is afkomstig van Hocus Pocus) 

 

Waarschuwing muntenhouders winkelwagentje 

Vele Nederlanders ontvingen de laatste tijd een e-mail met deze tekst: ‘Er worden op dit moment veel 

sleutelhangers, stickers, hangertjes voor in de auto enz. enz. uitgedeeld bij de tankstations. 

Zogenaamd gratis. Neem deze niet aan. Er zit een chip in verwerkt. Criminelen volgen je vanaf het 

tankstation naar huis en kunnen zo op deze manier te weten komen wanneer je niet thuis bent. Ze 

kunnen jou dus in je eigen auto volgen via de chip wanneer je weer naar huis komt. En zo kan de 

crimineel weer op tijd uit jouw huis vertrekken. Volgens de politie zit er een chip in verwerkt en is dit 

het werk van Roemenen. Nieuwe vorm van criminaliteit.’ 

Dit is een onzinverhaal, kijk voor uitleg op: 
http://www.nzg-journalisten.nl/nepmail-van-rechtbank-waarschuwt-voor-roemeense-criminelen/ 
 

Waarschuwing ophalen niet bestelde pakketjes 

Momenteel worden in Nederland pakketjes bezorgd bij mensen die ze niet besteld hebben. De vaak 

platte pakketjes (games) worden 'gewoon' door de postbode in de brievenbus gestopt, je kunt ze dus 

niet weigeren. Op het pakje staat wel jouw adres, maar een andere naam (van een niet bestaand 

persoon). Later op de dag belt er iemand bij je aan die zegt dat hij/zij het pakketje komt ophalen. 

Deze persoon geeft als reden dat het pakketje door een vriend(in) is besteld, maar dat deze vriend(in) 

het huisnummer niet goed heeft doorgegeven. GEEF HET PAKKETJE NIET MEE!!!  

Geef je het pakketje wel mee, dan ontvang JIJ na enige tijd een betalingsherinnering van de afzender, 

jij bent dan blijkbaar aansprakelijk voor de kosten...  

Dit is een onzinverhaal, kijk voor uitleg op: 
http://oplichterij.plazilla.com/hoax-fraudewaarschuwing-en-politieadvies-ophalen-niet-bestelde-pakketjes 

 
Straatcontactpersonen gezocht 
Helaas heeft er weer een straatcontactpersoon afscheid genomen. Inmiddels hebben we 5 vacatures 

(op een groep van 27 leden) Wij doen een dringend beroep om je aan te melden als 

straatcontactpersoon indien je woont in een van de volgende units: 

 PC Hooftstraat/ Brederostraat 

 A.v.Scheltemastraat/Vosmaerstraat/Couperusstraat/Vondellaan  

 Tollensstraat/Potgieterstraat  

 of in een van de Bronbeek-appartementengebouwen aan de Velperweg.   

 

De werkgroep BuurtPreventie is verdeeld over 8 units. Er is maar een klein verloop, de taak is niet 

zwaar. Onze vergaderingen, die 4 keer per jaar plaatsvinden, worden bezocht door één lid per unit en 

duren eigenlijk nooit langer dan een uurtje. Af en toe wordt er een beroep op je gedaan voor een 

handeling als het verspreiden van een flyer. Ook verwachten we dat je bij nieuwe wijkbewoners langs 

gaat om ze met de BPV bekend te maken.  

 

Maar de belangrijkste taak is contact houden met de bewoners in jouw stukje van de wijk, een 

aanspreekpunt voor ze zijn als dat nodig is.  

En we zijn dus geen wijkwacht. 

 

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 
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