
Doe je ook mee?

Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van een WhatsAppgroep om hun 
buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp attent maken 
op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller 
verdachte situaties melden bij de politie.

De WhatsAppgroepen
Per buurt, wijk, of deel van een wijk, kan een WhatsAppgroep actief zijn. Actieve WhatsApp-
groepen worden gemeld bij gemeente en politie. Soms doet de wijkagent ook mee. Zo kunnen 
wijkbewoners gericht geïnformeerd worden bij relevante zaken in hun eigen wijk.

Wat kun je doen?
Heb je een mobiele telefoon met WhatsApp en woon je in een gebied waar een Whatsapp-
groep actief is? Meld je dan aan bij www.buurtwhatsappsoest.nl, een initiatief van betrokken 
inwoners. Hier vind je meer informatie en kun je ook zien welke BuurtwhatsAppgroepen actief 
zijn. Bij aanmelding word je gekoppeld aan een WhatsAppgroep met je buurtbewoners. Er kan 
ook in jouw buurt een nieuwe groep gestart worden, als er voldoende belangstelling is.

Hoe werkt het?
Als je deelneemt aan een WhatsAppgroep in jouw buurt kun je berichten krijgen van je eigen 
buurtbewoners als ze iets niet vertrouwen, of je kunt zelf anderen informeren door een be-
richt te plaatsen. Vergeet nooit om bij elke verdachte situatie 112 te bellen!

Doe je ook mee aan de WhatsAppgroep in onze buurt?

Hartelijke groeten!

naam: 

adres:  

telefoonnummer: 

Vraag ook eens
aan je buren
of ze meedoen



Spelregels
Inbrekers mijden buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen voor verdachte 
personen. Om ervoor te zorgen dat iedereen de WhatsAppgroepen goed gebruikt, zijn er aan 
deelname spelregels verbonden: 

1. De minimumleeftijd van deelnemers  is 18 jaar. 

2. Deelnemers moeten wonen in de wijk of buurt waar de WhatsAppgroep actief is.

3. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een 
verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar kan door berichten in de groep onterecht als 
crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de 
politie. Heb respect voor elkaar en eventuele verdachten. De politie komt alleen in actie bij 
een 112 melding.

4. Een signalement of foto kan handig zijn. Volgens de privacywet is het niet toegestaan foto’s 
van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsAppgroep is echter een beslo-
ten groep, waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Als je 
foto’s via de groep ontvangt, dan zijn die slechts ter informatie 
bedoeld. Je mag ze nooit doorsturen of voor andere doelein-
den gebruiken.

5. Gebruik de BuurtWhatsAppgroep alleen als alarmsysteem. 
Plaats geen gezellige of grappige berichten, daar is de groep 
niet voor bedoeld. 

6. Gebruik BuurtWhatsApp volgens SAAR: 
S  = Signaleer
A  = Alarmeer 112
A  = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
R  = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

7. De bedoeling is de plannen van de verdachte persoon te verstoren (“zaak stuk maken”). 
 Doe dit alleen als dit veilig kan, zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de 
 persoon.

Rol van de beheerder
• De beheerder van een BuurtWhatsAppgroep verifieert alle aanmeldingen van nieuwe deel-

nemers; 
• Zijn er twijfels over je intenties? Dan kan de beheerder je uit de groep verwijderen; 
• Meld je af bij de beheerder van je groep als je niet meer mee wilt doen.

Wil je meer weten, of je aanmelden? Ga naar www.buurtwhatsappsoest.nl


