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WhatsApp 
WhatsApp Messenger is een mobiele berichtenapp waarmee je 
berichten kunt uitwisselen zonder dat je hoeft te betalen voor 
sms-berichten. WhatsApp Messenger is beschikbaar voor 
iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android en Nokia. 
Aangezien WhatsApp Messenger gebruikmaakt van hetzelfde 
internetabonnement dat je gebruikt voor e-mailen en surfen op 
internet, hoef je niets te betalen voor de berichten die je stuurt 
om in contact te blijven met je vrienden. Naast het verzenden 
van berichten kunnen gebruikers van WhatsApp ook groepen 
aanmaken en elkaar onbeperkt afbeeldingen, video's en 
geluidsopnamen sturen. Na een gratis proefperiode van één jaar, 
zijn de jaarlijkse kosten 89 cent. U betaalt géén kosten per 
bericht. Zie ook:  www.whatsapp.com 

Tips en Spelregels 
Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in onze buurt verbeteren, 
maar de groep moet geen chaos worden. Om te voorkomen dat 
deze toepassing een chaos wordt, hebben we een aantal tips en 
spelregels opgesteld voor u als deelnemer. Ook wijzen we u 
graag op de zogeheten SAAR-methode om WhatsApp-
meldingen binnen de politieprocessen te laten passen. 

Minimumleeftijd 

Minimumleeftijd is 16 jaar. Jongere deelnemers dienen 
te worden aangemeld door de ouders. 

Gebied 

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk Kievitsdel. Er 
zijn twee WhatsAppgroepen opgericht. In elke groep zijn 
bewoners opgenomen uit Kievitsdel noord en zuid. Er is ook een 
mix gemaakt op basis van huisnummers per straat. Het kan dus 
zijn dat u in Kievit1 zit en uw partner of buurman in Kievit2.  

Verdachte situaties/heterdaad 

Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te 
signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt 
alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel 
nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de 
politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar 
door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel 
worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem 
contact op met de politie. !!

Wat is de 
bedoeling 

BuurtWhatsApp is een 
WhatsApp-groep die zich 
richt op het signaleren van 
verdachte situaties in de wijk. 
Het is een burgerinitiatief en 
dient als moderne vorm van 
buurtwacht. !
Het doel van een 
BuurtWhatsApp is het zorgen 
voor meer ogen en oren voor 
de politie en andere 
toezichthouders. Wettelijke 
toezichthouders kunnen nu 
eenmaal niet op iedere hoek 
of straat staan. !
Door een BuurtWhatsApp 
kunnen burgers zelf een 
groot gebied in de gaten 
houden. 
Met het melden van 
verdachte situaties in een 
BuurtWhatsApp, worden 
buurtbewoners snel 
gewaarschuwd en kunnen zij 
de verdachte in de gaten 
houden. Ondertussen kan de 
politie worden ingelicht en tot 
eventuele actie overgaan. !
In diverse dorpen en steden 
in Nederland heeft de 
BuurtWhatsApp inmiddels al 
tot succes geleid. Er zijn 
criminelen aangehouden en 
het aantal woninginbraken is 
in sommige wijken gedaald.

BUURTPREVENTIE 
KIEVITSDEL 

Buurtpreventie met WhatsApp | Tips en Spelregels

http://www.whatsapp.com
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Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de 
BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen 
vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan. 
De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de 
politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met 
buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd 
eerst op uw eigen veiligheid. 
De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 
gedaan wordt. 

Delen van foto’s 

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. 
Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van 
verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is 
echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s 
weinig privacyproblemen zal opleveren. 
Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van 
personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de 
schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement 
ook. 

Geen overbodige berichten 

Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als 
buurthuis. Formuleer uw bericht kort en zakelijk. Geen 
schuttingtaal, geen eigen rechter spelen.  
Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan 
berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te 
plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd 
worden gezien of niet snel worden opgemerkt. 
Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als 
alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kunt u uiteraard 
zelf een een groep openen. 

Gebruik SAAR 
1. Signaleer = U merkt een verdacht persoon en/of 
voertuig op en neemt de kenmerken zoals geslacht, 
lengte, geschatte leeftijd, kleding, vervoersmiddel, 
kenteken, kleur, type zo goed mogelijk waar. Uw 
signalering geeft ook de locatie aan en richting.  
2. Alarmeer 112 = alleen dan komt de politie ook in 
actie (Indien nog niet aan 112 doorgegeven). 
3. App  = om uw waarneming bekend te maken aan 
anderen.  
4. Reageer = door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en 
contact te maken met de persoon zodat de activiteit 
wordt verstoord, de verdachte wordt ‘gezien’ . 
De bedoeling is het verstoren van de plannen van de 
verdachte. Doe dit alleen als dit veilig kan. !

Whatsapp Starten 

U heeft de app WhatsApp op uw 
smartphone geïnstalleerd.  !
Heeft u hulp nodig en kent u 
niemand in uw omgeving die 
handig is met de smartphone dan 
kunt u ook bijstand vragen aan de 
beheerder van Kievit1 of Kievit2. !
U wordt door de beheerder 
aangemeld voor Kievit1 of Kievit2. !
U ontvangt een bericht met: 'U 
bent aangemeld.’ !
U ziet de mobiele 
telefoonnummers van de 
andere aangemelde 
deelnemers. Is de 
deelnemer een bekende 
van u die ook in uw 
contactgegevens staat, 
dan ziet u de naam van de 
aangemelde deelnemer. !
Meedoen? 

U kunt zich onder opgave van uw 
naam, mobiele nummer en 
adresgegevens melden bij de 
secretaris E.C. Priebee; 
bvk.secretaris@kpnmail.nl 

mailto:bvk.secretaris@kpnmail.nl
mailto:bvk.secretaris@kpnmail.nl
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VOORBEELD 
Buurtpreventie met WhatsApp groepsgesprek
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September  
Eind augustus worden de groepen Kievit1 en Kievit2 aangemaakt. 
In september is de buurtpreventie via WhatsApp operationeel. U 
ontvangt een WhatsApp-bericht met ‘U bent aangemeld’. En een 
welkomstbericht. 

WhatsAppbericht maken. 
Ga naar WhatsApp op uw smartphone.  !
U gaat naar uw ‘chat' - groep Kievit1 of Kievit2.  !
U maakt uw bericht.  !
Omschrijf kernachtig wat u ziet, kenmerken van de 
verdachte situatie, locatie en welke richting.  !
Geef aan dat u 112 heeft gebeld. !
Stuur. !
Alle leden van uw groep krijgen dit bericht. 

BUURTPREVENTIE 
KIEVITSDEL 

Buurtpreventie met WhatsApp | Groepen

Beheerders 

De beheerder maakt de 
WhatsApp groep aan. !
Beheerder Kievit1:  
John Meder 
0616321569 !
Beheerder Kievit2:  
Dieuwke Haak 
0648264930 !
Regiegroep 

Het aantal leden van een 
WhatsAppgroep is 
beperkt. Er zijn daarom 
twee groepen opgericht. 
Kievit1 en Kievit2.  !
De taak van de regiegroep 
is dat een melding uit 
Kievit1 wordt doorgezet 
naar Kievit2 en vice versa. 
In de regiegroep zitten de 
beheerders van beide 
groepen, een paar leden 
van beide groepen en de 
politie. !
Monitorlid 

Er is een deelnemer die lid is 
van Kievit 1 en Kievit 2. Dit om 
te monitoren hoe het gaat met 
het doorzetten van berichten 
en feedback te geven aan de 
regiegroepleden. 


