
Nellestein Alert WhatsApp Buurtpreventie: bijdrage aan een meer veilige en leefbare buurt  

 

DOELSTELLING  

Bewoners, politie en gemeenten zorgen er samen voor dat criminaliteit wordt bestreden.  

WhatsApp buurtpreventie is een digitale vorm van preventie, een bewonersinitiatief.  

Zodra een buurtbewoner iets verdachts ziet of hoort, dan kan hij/zij eenvoudig via de WhatsApp-groep  

een melding maken. Op die manier zijn buren direct op de hoogte.  

Met de WhatsApp-Alert-borden in de wijk worden mensen die minder goede bedoelingen hebben  

in één klap duidelijk gemaakt dat Nellestein meedoet met WhatsApp buurtpreventie. 

 

WELK SOORT VERDACHTE SITUATIES  

•  Inbraak (woning/auto/e.d.)  

•  Oplichting, babbeltruc, e.d.  

•  Vernieling  

•  Straatroof  

•  Bedreiging  

•  Mishandeling  

•  Fietsendiefstal  

•  Jeugdoverlast  

•  Drugsoverlast  

 

RICHTLIJNEN VOOR EEN ALERT WHATSAPP GROEP  

•  Deelnemers zijn minimaal 18 jaar. 

•  Deelnemers wonen in Nellestein (en geven aan de beheerders hun adres bij aanmelding door). 

•  Bij berichten vermeld u altijd uw naam (geen initialen). 

•  De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.  

(In geval geen spoed, maar wel politie nodig? Bel dan 0900-8844.)  

•  Laat via een WhatsApp-bericht aan elkaar weten of de politie al gebeld is. 

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

•  Beschrijf daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Verstuur alleen foto’s  

van een verdachte voor het verstrekken van een signalement als dit voor de melding  

noodzakelijk is of een meerwaarde heeft. (Deze foto’s mogen niet verder worden verspreid).  

•  Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.  

•  Beschrijf het adres met straatnaam en huisnummers. (Geen bloknummers, die zijn voor velen onbekend)  

•  Nadat je het signalement hebt doorgegeven is er misschien de mogelijkheid om de personen te  

volgen of hun plannen te verstoren. Probeer dit altijd samen te doen met buurtbewoners en doe  

het alleen als het veilig is. Breng jezelf niet in gevaar.  

•  Niet reageren op berichten, die geen bijdrage leveren aan het gemelde incident.  

•  Dus: geen bedankjes, duimpjes, smileys, of mening of men al dan niet goed heeft gehandeld.  

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

•  Wees respectvol naar de beheerder. Deze steekt veel tijd in het beheren van de groep en doet dat vrijwillig.  

 

DE WHATSAPP GROEP IS NIET BEDOELD voor zaken die niet direct betrekking hebben op veiligheid en  

verdachte situaties in de buurt, zoals bijvoorbeeld:  

•  Vermiste of gevonden dieren of losliggende stoeptegels.  

•  Algemene meldingen vanuit de politie en meldingen over eerdere misdrijven.  

•  Stroomstoring.  

•  Onderling contact, vraag naar een pedicure, plantenoppas e.d., of privéberichten.  

 

WERKWIJZE: GEBRUIK DE SAAR-METHODE  

•  S = Signaleer  

•  A = Alarmeer 112  

•  A = App om de waarneming bekend te maken.  

•  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.  

       Hierbij is het de bedoeling de plannen van de verdachte persoon te verstoren.  


