












Het gebruik van de WhatsApp PreventieApp is gericht op het signaleren van 

verdachte situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een 

misdrijf te verkleinen.  

De verdachte situaties waarvoor WhatsApp gebruikt wordt zijn bij voorkeur 112 

waardige situaties, hierbij kan gedacht worden aan: 

 

babbeltrucs, woninginbraken, pogingen daartoe en bijvoorbeeld poging 

woningovervallen.  

 

Een groep wordt opgestart door een buurtbewoner. Het is noodzakelijk dat één van 

de deelnemers per WhatsApp PreventieApp-groep zich opwerpt 

als regielid/beheerder 

Beheerders nemen het voortouw door in Whatsapp een groep aan te maken en 

alle nieuwe deelnemers met hun telefoonnummer toe te voegen.  
 













Door het gebruik van Whatsapp BuurtPreventieApp kan het aantal misdrijven dalen.  

 

Wel kan kan het leiden tot een  

stijging van het aantal meldingen vanuit de buurt  

 

Het veiligheidsgevoel van de bewoners  

zal hierbij stijgen.  



?.... Hoe wordt de groep gestart en wat zijn de regels 
 

 Het initiatief om BuurtPreventieApp op te zetten en leden te werven ligt bij de 

buurtbewoners zelf.  

 

 Er mogen geen randzaken in de WhatsApp-groep worden gezet. Duidelijk moet zijn 

dat alleen zaken die direct betrekking hebben op veiligheid en verdachte situaties 

in de buurt in de WhatsApp terechtkomen.  

 

 Dus niet: het doorgeven van losliggende stoeptegels. Bij ‘vervuiling’ van de app 

bestaat de kans dat mensen de groep verlaten.  

 

 Bottomline: alleen acute meldingen waar bewoners op dat moment iets mee 

kunnen.   

 

 Er worden borden besteld en geplaatst 





 

!... Belangrijk 
• Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al 

gebeld is!  

• Voorkom een regen van 112 meldingen.   

  

• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.   

  

• Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.  

 

• Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het 

verstrekken van een signalement 

• Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en 

niet voor onderling contact/privéberichten.  

 

• Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.    



Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting  
 
S = Signaleer  
 
A = Alarmeer 112  
 
A = App  
 om je waarneming bekend te maken aan anderen.  

R = Reageer  
 door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de 
 persoon.  
 De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen 
 verstoren.  
 (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder 
 risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. Wil je dit, maar 
 durf je niet alleen? Vraag iemand uit de groep om samen te gaan.   



Wat u als deelnemer moet weten: 
 
•Alles wat meldingswaardig is ….ALTIJD eerst de POLITIE bellen. 
•Waak er voor dat het geen chatgroep wordt, het risico is namelijk dat 
mensen dan afhaken. 
•Wij hanteren de regel van ‘GEZIEN is GELEZEN’, dus  

    geen duimpje of smileys aub 
•Stuur een melding van een verdachte situatie zoveel als mogelijk in één 
bericht, dus niet in korte meerdere berichten. 

•Roept een melding vragen op?... dan kan dit het beste één op één verder 

afgehandeld worden om zo een discussie in de BuurtPreventieApp te 
voorkomen. 
•Wordt lid van de Facebook Pagina BuurtPreventieApp DEN  
HELDER, hierop worden namelijk regelmatig nieuws en tips geplaatst. 
 
📌Zeer belangrijk is dat iedereen de stickers plakt, dit is echt verplicht anders 
mist de BuurtPreventieApp  

  absoluut zijn preventieve werking! 
 



 
 

*gezien is gelezen voor vragen en reacties gelieve 1 op 1* 



 Groep aanmelden kan via het email adres van de  

BuurtPreventieApp DEN HELDER, dan wordt u toegevoegd aan de 

regiegroep en kan bekend worden gemaakt dat de groep gestart is. 

 

 Tevens kan u hier flyers, borden/raamstickers verkrijgen 

Email: buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com 

 

 Via de website:  

www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl  

kunt u de spelregels & voorwaarden downloaden 

 Binnenkort www.buurtpreventieappdenhelder.nl 

 

 Wordt lid van onze Facebook Pagina en blijf zo op de hoogte over alles wat 

er te melden is over de BuurtPreventieApp DEN HELDER 

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/
http://www.buurtpreventieappdenhelder.nl/





