Samen sterk met WhatsApp Buurtpreventie
Nu ook bij jou in de buurt!
WhatsApp buurtpreventie is er voor de burger, maar het zijn ook extra
ogen en oren voor de politie. Zodra je iets verdachts ziet of hoort, zoals
(vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging
of mishandeling dan kun je eenvoudig via jouw WhatsApp groep een melding maken.
Op die manier is iedereen bij jou in de buurt direct op de hoogte.
Ook jij kunt deelnemen aan de WhatsApp Buurtpreventie en verdachte situaties doorgeven aan je
buurtbewoners. Samen maak je de buurt leefbaarder en veiliger!
Wat is WhatsApp?
WhatsApp is een app die je op je smartphone kunt
installeren en waarmee je met je telefoonnummer
gratis berichten kunt delen met andere gebruikers van
deze app. Je kunt deelnemen aan een groep en zo
berichten in één keer delen met alle leden van deze
groep.
Hoe werkt het?
Via de WhatsAppgroep kun je elkaar waarschuwen
voor verdachte personen en situaties. Elk lid kan
bijvoorbeeld een signalement verder aanvullen of de
looprichting van een verdachte persoon ‘volgen’. Belt
één van de leden snel 1-1-2, dan kan de politie vaker
verdachten aanhouden en mogelijk inbraken e.d.
voorkomen. Doe mee met de WhatsApp groep in deze
buurt. Dat kan heel eenvoudig door www.wabp.nl te
bezoeken en op de kaart van wabp de groep in jouw
buurt aan te klikken. Na het versturen van je
contactgegevens zal de beheerder van die groep jou
uitnodigen. Verdere informatie en instructies zijn te
vinden op wabp.nl.

In Nederland zijn al meer dan 7.500
groepen actief. Meer dan 500.000
personen die via WhatsApp
Buurtpreventie hun buurt veiliger
maken!

Bezoek www.wabp.nl
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Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar
Deelnemers zijn woonachtig/werkzaam/veel aanwezig in de buurt
WhatsApp is een burgerinitiatief
De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt
Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
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
bedoeling 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;
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 en overtreedt geen regels/wetten. Dus 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. Daderkenmerken zoals
geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen
aan de kleur, het merk, het type en het kenteken
Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling
contact/privéberichten

Lid worden van de WhatsApp Buurtpreventiegroep?
❶ Zoek de Wabp groep in jouw buurt op de kaart op wabp.nl
❷ Indien er nog geen groep bestaat kun je jezelf opwerpen als beheerder om een nieuwe groep te
starten (zie wabp.nl)
❸ Aanmelden bij een groep; klik op de aanmeld e-mail en stuur de beheerder naam, telefoonnummer
en adres toe
❹ De beheerder voegt je toe aan de WhatsApp groep middels je mobiele nummer.
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