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INCIDENTEN IN DE WIJK 

Woninginbraken 

Tussen woensdag 9 juli 22.15 uur en donderdagochtend 10 juli 07.30 uur is er ingebroken in een woning aan 

de Da Costastraat. De dader(s) is(zijn)de woning binnen te komen door verbreking van het raam aan de 

voorzijde van de woning. De politie heeft een buurtonderzoek uitgevoerd en ook Burgernet ingeschakeld, in 

de hoop daarmee een oplossing van de zaak te versnellen. 

 

Diefstal auto’s en toebehoren 

In de nacht van dinsdag op woensdag 17/18 juni is er in de Herman Heijermansstraat een VW Golf gestolen. 

Tussen 23 en 27 augustus is er van het parkeerterrein van Regina Pacis een oude Ford Escort gestolen die 

voor invalidenvervoer geschikt was gemaakt. Enkele dagen later werd de auto in Nijmegen terug gevonden. 

Helaas geen aanhouding verricht. 

 

Overige diefstallen 

Op zaterdag 7 juni is er uit een kantoor in de 

(voormalige) Paasbergkerk in de Da Costastraat een 

notebook gestolen. Op 12 juni werden er op de 

Julianaschool schoolfoto’s genomen. Die dag liepen er 

veel familieleden in de school rond. Eind van de dag 

kwam een lerares erachter dat haar portemonnee uit 

haar handtas was gestolen die ze in de (niet afgesloten) 

conciërgekamer had neergezet. Op zaterdag 21 juni is 

er in de Kumpulan op Bronbeek een portemonnee met 

diverse pasjes gestolen. 

 

Verdachte situatie 

Op 20 juli ontvangt de politie vanuit de Vondellaan en de Roemer Visscherstraat meerdere meldingen over 

een man met een “Oost-Europees uiterlijk” die bij verschillende woningen aanbelt. Als er niet wordt 

opengedaan plaatst hij een teken op de stoep voor het huis. De politie ging ter plekke maar heeft de man 

niet aangetroffen. Het is niet bekend wat de man vertelde als de deur wel werd opengedaan. 

 

Meldingen geluidsoverlast: bellen naar 0900-1809 

In juli heeft de politie veel meldingen gekregen van geluidsoverlast vanuit sportpark De Paasberg. Deze 

meldingen kunnen gedaan worden op het algemene servicenummer van Gemeente Arnhem, 0900-1809. Deze 

telefoontjes komen buiten kantoortijden terecht bij de meldkamer van de brandweer. N.a.v. klachten 

worden metingen gedaan en indien nodig ingegrepen.  

 

Cybercrime 

De computer en internet zijn niet meer weg te denken. Computertechnologie (ICT) vernieuwt zich 

razendsnel. Hiermee is ook cybercrime onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. De politie werkt 

samen met de overheid en het bedrijfsleven om cybercrime op te sporen en te bestrijden. U kunt de politie 

daarbij helpen door aangifte te doen en uzelf te beschermen.  

Slachtoffers van cybercrime vergeten vaak aangifte te doen, vermoedelijk omdat ze geen idee hebben tegen 

wie ze aangifte moeten doen. Doorbreek deze trend en doe aangifte via www.politie.nl/aangifte. 

 

Cijfers afgelopen periode 

(26 mei 2014 – 30 augustus) 

inbraak in auto’s - 

diefstal van auto’s 2 

diefstal van fietsen/scooters/motoren - 

diefstal uit/inbraak in woningen 1 

overige diefstallen 2 

vandalisme/vernielingen - 

oplichting - 

http://www.politie.nl/aangifte


 

 

 

Wat is cybercrime? 

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. U hoeft geen computer of internet-aansluiting te 

hebben om er slachtoffer van te worden. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, 

die kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en 

chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van cybercrime gebruiken criminelen speciale 

apparatuur en software. Daarom hanteert de politie voor de opsporing van cybercrime op haar beurt ook 

geavanceerde middelen en technieken. 

 

Wat kan ik doen om cybercrime te voorkomen? 

Uw digitale veiligheid is niet te garanderen, maar u kunt zich wel wapenen tegen veelvoorkomende 

cybercrime. 

-Zorg dat uw computer goed beveiligd is en dat u de benodigde updates downloadt en installeert. 

-Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware, advertentieblockers (apps die advertenties 

tegenhouden die mogelijk een virus bevatten) en veilige websites. 

-Gebruik een goed wachtwoord van minimaal acht tekens, met hoofdletters en kleine letters, cijfers en 

bijvoorbeeld symbolen als een vraagteken of uitroepteken erin. 

-Maak een back-up van uw documenten, klik niet op onverwachte linkjes en geef nooit uw inlog- of pincode af. 

(bron: www.politie.nl) 

 

Als iets te mooi is om waar te zijn, is het ook meestal niet waar 

-Dave Dawes en zijn verloofde willen je echt niet 100 miljoen Engelse ponden geven 

-Eunice Kamal uit Koeweit heeft niet € 2.500.000 voor je om het onder goede doelen in NL te verspreiden 

-Je krijgt echt geen gratis iPhone omdat je toevallig geluk hebt 

 

Marktplaatsoplichting 

Heel Nederland koopt tegenwoordig tweedehands en nieuwe spulletjes via Marktplaats.nl. Dagelijks worden 

er echter mensen opgelicht middels advertenties op deze site. Marktplaats is daar niet voor 

verantwoordelijk. Je neemt zelf het risico en je bent zelf verantwoordelijk. 

De pakkans voor kleine oplichters is klein. Politie wil wel maar kan niet, te weinig mankracht, budget, geen 

prioriteit. De banken mogen geen informatie verstrekken ivm de privacywetgeving.  

Tips: -Controleer zoveel mogelijk gegevens. (IBANnummer, emailadres, telefoonnummer) 

-Vraag altijd een adres en controleer dat ook 

-Haal indien mogelijk zelf de aankoop op 

-Controleer de aankoop voor betalen, niet thuis pas 

-Als je niet kunt ophalen, betaal dan alleen via PayPal (kopersbescherming) 

Op de website marktplaatsoplichting.nl wordt je uitgebreid geïnformeerd over voorbeelden en wat ertegen 

te doen.  (bron: www.marktplaatsoplichting.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 

Wisseling van de wacht. 

De stuurgroep van de Werkgroep BuurtPreventie bestaat sinds 2004 uit 4 werkgroepleden. 

Voortrekkers van het eerste uur Dion Verhulst (contacten intern/extern) en Paul Stam 

(secretarieel/PaasWake/ internet) nemen dit najaar afscheid van de stuurgroep. Hun taken zullen 

worden overgenomen door respectievelijk Jeroen Hoftijzer en Alex Boon. Samen met constante factor 

Jan Wagenmaker vormen zij vanaf nu de stuurgroep. Dion en Paul blijven nog wel enige tijd aan de 

werkgroep verbonden als straatcontactpersoon. 

 

http://www.politie.nl/
http://www.marktplaatsoplichting.nl/
mailto:BPV-Paasberg@versatel.nl
http://www.paasberg-wellenstein.nl/

