Wat is WhatsApp Buurtpreventie?
Samen Veiliger: Help nu mee Breukelen Noord veiliger te maken!
WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Zodra u iets verdachts ziet of hoort,
zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling dan kunt u
eenvoudig via uw WhatsApp groep een melding maken. Op deze manier is iedereen bij in de buurt direct
op de hoogte.
Hoe kunnen we een veiligere omgeving creëren?
Samenwerken dat is de sleutelwoord! Doordat u als bewoner in uw eigen wijk als geen ander weet welke
personen er wel in de wijk thuis hoort en welke niet heeft u al een streepje voor.
Natuurlijk komt u wel vaker iemand die u niet kent tegen in uw wijk. Meestal is het visite voor de buren of
personen van een bedrijf die op bezoek gaan. Soms komen er mensen in de wijk waarbij u het gevoel hebt
dat het ergens niet klopt. Wat er dan niet klopt weet u vaak dan nog niet, u kunt uw vinger er niet op leggen
maar die persoon blijft bijvoorbeeld wel erg lang voor iemands voordeur staan, of kijkt wel erg
geïnteresseerd in de woningen of in de auto’s. Ook worden er wel eens tassen met gereedschap in de
struiken verstopt om die op een later moment op te halen.
Wat te doen als u een persoon die u niet kent in uw wijk ziet?
Wat moet u nu doen als u een persoon die u niet kent in uw wijk ziet en die u een akelig gevoel bezorgd?
Hiervoor wordt de SAAR methode gebruikt (bedacht door een inwoner uit Ede in samenwerking met twee
wijkagenten uit Ede). Dit concept wordt nu in het algemeen gebruikt in Nederland.
SAAR staat voor:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen in de WABP BrN
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is
dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als u dit
veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
Vrijwillig of verplichting?
Het lid zijn van de WABP BrN is uitsluitend op vrijwillige basis, u bent ook niet verplicht om in actie te komen
bij een melding van een lid of de politie.
In bijlage 1 zijn de huisregels van de WABP BrN weergegeven.
Zijn er voorwaarde aan verbonden?
Om lid te kunnen worden van de WABP BrN moet u aan de volgende eisen voldoen:
•
Minimaal 21 jaar oud zijn
•
Wonen in Breukelen Noord
•
In het bezit zijn van een smartphone en mobiel nummer.
Voor de administratie hebben wij een aantal minimale gegevens nodig. Deze gegevens zijn
alleen voor de ledenadministratie, u kunt er ook van uitgaan dat wij discreet met uw
gegevens omgaan.
Wilt u meer informatie?
Meer informatie over WhatsApp Buurtpreventie groepen kunt u vinden op www.wabp.nl . Onze WABP is ook
bij deze organisatie aangemeld en zichtbaar op de WhatsApp Buurtpreventie groepen kaart
(zie ook https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1b_p77Pt9FbdjB20OsUD7fmGgs0s )
Onze huisregels van de WABP BrN zijn in bijlage 1 weergegeven.
Heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen naar: wabp.breukelen.noord@kpnmail.nl
Wij hopen u te mogen verwelkomen als lid van WABP BrN, zodat we op deze manier Breukelen nog veiliger
kunnen maken door samen de handen ineen te slaan.

Geef misdaad in Breukelen geen kans!
Bijlage 1. Huisregels van de WhatsApp BuurtPreventie groep Breukelen Noord (WABP BrN)
1.
2.
3.

Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 21 jaar.
Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk Breukelen Noord.
WhatsApp BuurtPreventie groep Breukelen Noord (WABP BrN) is een burgerinitiatief. De

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
a. S = Signaleer
b. A = Alarmeer 112
c. A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen
d. R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te
maken”). Doe dit alleen als u dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een
praatje met de persoon;
Laat door middel van een WhatsApp 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, Geen geweld gebruiken en overtreed geen regels/wetten. (Dus
bijv. ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig).
Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van
een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Dader
kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven
worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
Opm: Dat houdt in dat u wel foto’s en video’s mag maken (mits u dit veilig kunt doen,
zonder dat de persoon dit ziet), maar niet mag delen in de WABP. Dit i.v.m. de wet op de
privacy. De eventuele foto´s en/of video’s die gemaakt zijn, mogen alleen aan de politie
verstrekt worden.
Gebruik de WABP BrN alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privé
berichten.
Deelnemers die zich niet aan deze spelregels houden worden uit de WABP BrN verwijderd
(dit gebeurt na eerst gewaarschuwd te zijn en bij een hernieuwde overtreding van de
spelregels).

