
WhatsApp
Buurtpreventie-
groep 
Doe mee en draag 
bij aan de veiligheid 
van uw buurt

  ES 
Ik sluit me aan 

bij de WhatsApp 

Buurtpreventiegroep

De Spelregels van de  
WhatsApp Buurtpreventiegroep

Wij hebben een aantal spelregels opgesteld 
om onduidelijkheden te voorkomen.

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 
18 jaar en zijn in het bezit van een smartphone met 
een WhatsApp-account.
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk/
buurt waar de groep actief is.
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt 
alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan 
wordt.
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om je waarneming bekend te maken aan 
anderen
R = Reageer/registreer, door bijvoorbeeld naar 
buiten te gaan en contact te maken met de persoon. 
Let wel op uw eigen veiligheid. 
5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan 
elkaar weten dat 112 gebeld is, dit om te voorkomen 
dat er een regen van 112 meldingen plaatsvindt.
6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, 
discrimineren en dergelijke.
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen 
regels/wetten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van 
een mobiele telefoon tijdens het rijden.
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is 
alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een 
signalement wanneer dit voor de melding nood-
zakelijke meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals 
geslacht, huidskleur, lengte, gezicht en kleding 
kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voer-
tuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken.
9. Gebruik de WhatsApp-groep alleen waar deze 
voor bedoeld is en niet voor onderling contact en/of 
privé berichten. Ook het sturen van complimenten of 
onvrede (duimpjes, smily’s etc.) naar elkaar is 
hinderlijk en overbodig, dit wordt dus niet gedaan.
10. Indien u niet zeker bent of hetgeen u wilt melden 
iets voor de groepsapp is, kunt u altijd eerst navraag 
doen bij de app-beheerder middels een privébericht. 

NOOD? Twijfel niet, maar bel 112
Bel altijd 112 in geval van een actuele verdachte 
situatie. De politie kan dan snel ter plekke zijn. 
Het nummer 0900-8844 is voor meldingen die 
niet (meer) actueel zijn, zoals een inbraak die al 
heeft plaatsgevonden en waarbij de daders niet 
gesignaleerd zijn.
Aarzel niet bij het gebruik van 112. Is de situatie 
verdacht en op dit moment actueel?  
Dan 112 bellen!

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact 
opnemen met de app-beheerder. Hij/zij zal ook 
tussentijds via de mail informatie sturen van 
algemene, niet acute zaken.

In het verlengde van de WhatsApp Buurtpreven-
tiegroep is ook een buurtpreventie-team actief. 
Als u hier meer informatie over wenst, kunt u ook 
contact opnemen met de app-beheerder.

Yes, op naar een veiligere wijk!
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WhatsApp Buurtpreventie 
Voor meer veiligheid in onze buurt!

In Sittard zijn diverse WhatsApp-groepen 
actief welke gericht zijn op buurtpreventie. Ook 
in onze wijk is er een groep actief waar u zich bij 
kunt aansluiten. Deze flyer informeert u hierover. 
Waarom een WhatsApp Buurtpreventiegroep en 
wat zijn de spelregels?     

Een WhatsApp Buurtpreventiegroep richt zich 
op het signaleren van verdachte situaties in onze 
wijk/buurt. Het is een burgerinitiatief en dient als 
moderne vorm van buurtwacht. Het doel hier-
van is het zorgen voor meer ogen en oren voor 
de politie en andere toezichthouders. Wettelijke 
toezichthouders kunnen nu eenmaal niet overal 
tegelijk aanwezig zijn. Door een WhatsApp
Buurtpreventiegroep kunnen wij zelf een groot 
gebied in de gaten houden en snel de politie en 
ook elkaar waarschuwen.

Door het melden van verdachte situaties op de 
WhatsApp Buurtpreventiegroep is heel snel een 
grote groep deelnemers op de hoogte gebracht 
over hetgeen in onze wijk speelt.  
Mogelijke verdachte personen kunnen in de 
gaten gehouden worden en in de tussentijd kan 
de politie worden ingelicht en tot eventuele actie 
overgaan.

Ook in onze wijk heeft de WhatsApp Buurt-
preventiegroep reeds tot succes geleid. Er zijn 
criminelen aangehouden en statistisch gezien 
is het aantal woninginbraken in onze wijk reeds 
gedaald.

Ons grootste doel is om onze wijk veiliger te 
maken. De gemeente en de politie juichen in 
ieder geval het initiatief van een WhatsApp 
Buurtpreventiegroep van harte toe.

YES  
Ik sluit me aan bij de 
WhatsApp Buurtpreventie groep 
 
Wilt u ook lid worden van de WhatsApp Buurt-
preventiegroep in onze wijk? Stuur dan een e-mail 
bericht naar een van de beheerders van de wijk.
Zie voor meer informatie op:
www.sittardzuidoost.nl/buurt-whatsapp

Welke informatie willen wij ontvangen?
Voor- en achternaam, adres, leeftijd (minimaal 
18 jaar), emailadres, uw 06-nummer (welke een 
WhatsApp applicatie heeft).

Als wij deze informatie hebben ontvangen, wordt 
u aan de WhatsApp Buurtpreventiegroep  
toegevoegd. 

  ES 
Ik sluit me aan 

bij de WhatsApp 

Buurtpreventiegroep


