nieuwsbrief PaasWake
Informatie van de Werkgroep Buurtpreventie Paasberg/Wellenstein, uitgave september 2010
Diefstallen ingebouwde navigatiesystemen
Zoals we al eerder via mail hebben gemeld, heeft er in de zomer een ware hausse aan auto-inbraken
plaatsgevonden, allemaal met als doel de ingebouwde navigatie-apparatuur te verwijderen. Wilde het
niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Soms werd een raam uit de auto getild en netjes het systeem
uitgebouwd. Als dat niet lukte, werd er met grof geweld ingebroken en het systeem eruit gesloopt.
Enkele keren kwam het voor dat dezelfde auto twee keer of zelfs drie keer werd bezocht. Na de
melding via mail is er op 21 september ook nog
een artikel in de Gelderlander verschenen. We
Cijfers afgelopen periode
kunnen nog niet zeggen of de acties van de politie
(24 juni – 8 september)
de inbraken tot stilstand hebben gebracht (om
inbraak in auto’s
15
ongetwijfeld elders verder te gaan).
diefstal van auto’s
diefstal van fietsen/scooters/motoren
2
Inbraken in woningen
diefstal uit/inbraak in woningen
3
Toen een bewoner van de Bronbeeklaan van
vandalisme/vernielingen
vakantie terugkwam, wachtte hem een nare
oplichting
verrassing: iemand had zich door het WC-raam
toegang tot de woning verschaft. Op de Jac van Looystraat werd een bloempot in de tuin in brand
gestoken. De brandweer kwam er zelfs aan te pas. Later bleek dat hierbij ook een poging tot inbraak
hoorde: “moeten” op raam en deur gaven aan dat men had geprobeerd binnen te komen. Op een ander
adres op de Bronbeeklaan is een ruit van de woonkamer ingegooid. Ook hier lukte het de inbreker niet
om binnen te komen.
Deurkierstandhouders
Als preventiemiddel heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, samen met de
politie en de werkgroep BuurtPreventie, gratis deurkierstandhouders aangeboden, inclusief gratis
montage en eventueel een deurspion. Een groot aantal wijkbewoners reageerde hierop. We
verwachten dat Baptist de montage de tweede helft van oktober zal realiseren. Iedereen die zich
heeft opgegeven krijgt nog nader bericht.
Diefstal fietsen
Op 17 juli is een kinderfietsje achtergebleven op het speelveld aan de Frederik van Eedenstraat. De
volgende dag was de fiets natuurlijk verdwenen. Eigenlijk bizar dat dit gebeurt, wie steelt er nou van
een klein kind....
Op vrijdag 20 juli verdwenen er uit dezelfde straat nog 2 fietsen, ze stonden op de oprit.
Amber-Alert
Op 22 maart deden we een oproep aan onze wijkbewoners om zich aan te melden voor Amber-Alert.
Hier hebben 36 mensen op gereageerd, 33 nieuwe aanmeldingen en 3 keer de mededeling dat men al
aangemeld was. Op zich een mooie reactie. Maar het kan natuurlijk nog veel beter. Hoe meer
deelnemers aan Amber-Alert, hoe groter de kans op slagen.

We kunnen constateren dat de politie terughoudend is met het uitvaardigen van een Amber-Alert.
Sinds maart is het maar één keer gebeurd. Op woensdag 22 september werd gezocht naar de
Rotterdamse Kaylee Geertsma. Het meisje werd daags na de vermissing gevonden bij haar oma. Er
zijn bij deze zaak drie mensen aangehouden.
Als men zich wil opgeven voor Amber-Alert kan dat via www.amberalertnederland.nl .
Site
Op www.paasberg-wellenstein.nl
vind je de PaasWakes van 2009
en 2010 terug. Tevens staan daar
alle wetenswaardigheden over
onze wijk. Alle werkgroepen
krijgen aandacht, alle nieuwtjes
en geplande activiteiten. Ook de
diverse ondernemers uit onze
wijk zijn er te vinden, en de
scholen en kinderopvangmogelijkheden in de rond wijk.
Voor contact met de sitemaster:
info@paasberg-wellenstein.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.

