nieuwsbrief PaasWake
Informatie van de Werkgroep Buurtpreventie Paasberg/Wellenstein, uitgave maart 2012
Winter op de Paasberg
Sinds november is het aantal incidenten in de wijk gelukkig vrij laag. Niet alleen door de vorst, maar
ook de zachte periode daarvoor, was het rustig. Wellicht dat BGB onze wijk tijdelijk iets minder
“toegankelijk” maakt.
Cijfers afgelopen periode
Inbraak in woningen
(16 november 2011 – 29 februari 2012)
In deze periode zijn nog wel 2 woninginbraken
inbraak in auto’s (waarvan 3x wieldoppen)
6
geweest. In de nacht van 24 op 25 januari is in diefstal van auto’s
1
een woning op de Paasberglaan ingebroken. De
diefstal van fietsen/scooters/motoren
1
bewoners waren afwezig maar het aanwezige
diefstal uit/inbraak in woningen
2
alarmsysteem was niet ingeschakeld. De dieven
vandalisme/vernielingen
2
maakten gebruik van een ladder die ze ter
oplichting
plekke uit de schuur hadden gehaald waarmee
ze via een raam op de eerste etage naar binnen konden komen.
Op 9 februari is er tussen 8.30 en 23.30 uur ingebroken in een woning onderaan de Bronbeeklaan. De
dief kwam binnen door bovenlichtje in keuken nadat eerst werd getracht de voordeur met grof geweld
open te breken. Weggenomen zijn onder andere 2 TV’s, een laptop en 2 fotocamera’s.
Gevolgen woninginbraak
Een woninginbraak kan een grote impact hebben op een slachtoffer. Een inbraak kan door slachtoffers
als grove inbreuk op hun privésfeer worden beschouwd en de emotionele gevolgen kunnen als tamelijk
groot worden ervaren. Slachtoffers kunnen een gevoel ervaren van onrechtvaardigheid, ongeloof en
boosheid. Ook slapeloosheid en concentratieproblemen kunnen voorkomen. De meeste klachten
verdwijnen na een aantal weken of maanden weer, maar er treden door de woninginbraak wel
gedragsveranderingen op, zoals meer alert zijn in onder andere het sluiten van deuren. Uit onderzoek
(Maguire 1982), gebaseerd op 322 slachtoffers van inbraak, blijkt dat een maand na de inbraak slechts
een derde helemaal van het gebeurde hersteld lijkt te zijn.
Om slachtoffers van misdrijven beter te kunnen ondersteunen, hebben de politie, Slachtofferhulp
Nederland en het Openbaar Ministerie besloten om efficiënter te gaan samenwerken. Het
Slachtofferloket informeert, adviseert en begeleidt het slachtoffer tijdens het hele strafproces.
Voor meer informatie zie www.slachtofferhulp.nl. (bron www.om.nl en www.slachtofferhulp.nl )
Diefstal auto
In de Roemer Visscherstraat is tussen woensdagmiddag 16 november en de ochtend van 17 november
een VW Golf gestolen. Deze zo goed als nieuwe wagen is vermoedelijk doelgericht gestolen.
Inbraken in auto’s
In de Tollensstraat is tussen 26 november 16.40 en 27 november 11.40 een Audi open gebroken. Buit
was een muziekinstrument ter waarde van € 1.250,- (Auto op slot – buit eruit!!). In de Da Costastraat is
in de nacht van 11 op 12 december bij een Saab de ruit ingeslagen en het navigatiesysteem gestolen. In
de nacht van 27 op 28 februari is er op de Paasberglaan een VW Golf opengebroken. Aanzienlijke
schade: ruit ingeslagen, kras over de hele zijkant en lakschade.

Vandalisme
Rond oud en nieuw zijn er een paar meldingen geweest over jongeren die overlast veroorzaakten met
vuurwerk. Op het plein van de Julianaschool waren jongeren wel erg hard aan het knallen. Deze zijn
daarop aangesproken en gecontroleerd op illegaal vuurwerk.
Beroving op de Roemer Visscherstraat
Op 27 februari is melding gedaan van een beroving op de Roemer Visscherstraat. De politie kan hier
nog geen nadere mededelingen over doen.
Overige diefstallen
Tussen 9 en 11 januari werd een groene kliko uit de Vondellaan gestolen. Op 8 februari werd er een
damesfiets gestolen uit de fietsenstalling van het Beekdallyceum. De eigenaar had het framenummer
genoteerd en kon volledig aangifte doen.
Klusjesmannen en andere behulpzame lieden
Op 9 januari deden we melding van een man die aanbood voor een paar euro klusjes te doen. Hier
kregen we een aantal reacties op. Gezien de gemelde signalementen lijkt het erop dat we met 2
verschillende mannen te doen hebben. Over hen hebben we verder geen verontrustende berichten
gehoord. Blijf echter altijd alert! Over de verschillende (semi-) professionele klussers, zowel
Nederlands als Engelssprekend, zijn we minder positief. Ieder kan kiezen om met een dergelijk bedrijf
in zee te gaan, maar de politie raadt het niet aan.
Kijk uit: je doppen
In de nacht van 11 op 12 januari werden in de Vondellaan de wieldoppen van een Citroen C1 gestolen.
N.a.v. ons bericht daarover kregen we nog 2 reacties van wijkbewoners waar ook de wieldoppen
verdwenen waren.
Parkeren na “Buitengewoon Beter”
Er is met name in de Roemer Visscherstraat onduidelijkheid ontstaan over waar men wel en waar men
niet mag staan. We hebben dit op onze laatste vergadering aan de wijkagent voorgelegd en komen hier
zo snel mogelijk op terug.
Nieuwe wijkagent
In januari is Bert Bloemsma aangesteld als onze nieuwe wijkagent. Voorganger Eric Hortensius blijft
werkzaam op de wijkpost maar de wijken zijn herverdeeld. Bert heeft een ruime ervaring binnen de
politie zowel wat tijdsduur als wat soort jobs betreft. Hij vervult deze post als werkervaringsplek
waarschijnlijk tot medio 2012. Hij is te bereiken via bert.bloemsma@gelderland-midden.politie.nl of tel
0900 – 8844.
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

