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Wat is dat…… WhatsApp Buurtpreventie? 

Een WhatsApp groep die zich richt op het signaleren van verdachte 

situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een 

burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht. 

 

Samen willen wij onze wijk/buurt veiliger maken.  

Het doel van deze Buurt WhatsApp is het zorgen voor meer ogen en 

oren voor de politie en andere toezichthouders. Zij kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat 

staan. Door een Buurt WhatsApp kunnen jullie zelf een groot deel van de wijk/buurt in de gaten 

houden. Met het melden van verdachte situaties in deze Buurt WhatsApp, worden jullie allemaal snel 

gewaarschuwd en kan de verdachte in de gaten worden gehouden. Ondertussen kan de politie worden 

ingelicht en tot eventuele actie overgaan. 

 

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1300 buurten met een dergelijke WhatsApp-groep! In diverse 

dorpen en steden in Nederland heeft de Buurt WhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn 

criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald. 

 

Voorbeeld: 

U ziet iemand met een zaklamp langs auto’s lopen. U belt 112 en stelt de politie in kennis. Door 

vervolgens de buurtbewoners met een app-berichtje hiervan in kennis te stellen, creëert u een situatie, 

waarbij er direct een hoop mensen meekijken (getuigen zijn!) en u dus een prima beschrijving van de 

persoon met de zaklamp kunt geven. Op die manier helpen jullie met zijn allen om de dader te pakken 

en jullie eigendommen te beschermen. 

 

Wat te doen? 

Interesse om deel te nemen? 

Schrijf u dan in middels het inschrijfformulier. 

Zodra de beheerder de groep heeft opgezet, wordt u automatisch aan de groep toegevoegd. 

 

 

 

De spelregels staan op de achterzijde van dit blad. 

 

EEN VEILIGE WIJK…   DAT DOEN WE SAMEN ! 
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Spelregels en voorwaarden  
 
1.  Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.  

2.  Men moet in bezit zijn van een smartphone.  

3.  Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk waar de WhatsApp buurtpreventiegroep 
 actief is. 

4.  De WhatsApp buurtpreventiegroep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie 
 wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.  

5.   Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep volgens de S.A.A.R. methode zoals beschreven in  
 Bijlage 2 – De S.A.A.R. methodiek.  

6.   Laat door middel van een WhatsApp bericht in de groep aan elkaar weten dat 112 gebeld is dit 
 om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaats vindt.  

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

8.   Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.  

9.   Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een 
 signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. Dader-kenmerken 
 zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij 
 voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken.  

10.  Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor 
 onderling contact en privé berichten.  

11.  Ten behoeve van de WhatsApp buurtpreventiegroep worden persoonsgegevens vastgelegd 
 voor het uitvoeren van de functie van de groep. Wanneer de deelnemer hier niet mee instemt, 
 kan hij niet deelnemen aan de WhatsApp buurtpreventiegroep.  

12.  Het niet houden aan de spelregels en voorwaarden kan leiden tot verwijdering uit de  
 WhatsApp buurtpreventiegroep.  

13.  In alle gevallen waarin de spelregels en voorwaarden niet voorzien beslissen de beheerders van 
 de WhatsApp buurtpreventiegroep.  

 

 

 
 
 
 
 
  


