
plaats, datum 

 

 

Beste buurtbewoner,  

Om de sociale controle en  de veiligheid in onze straat/wijk straatnaam/wijknaam te kunnen 

vergroten, heb ik het initiatief genomen om een buurt-app op te zetten. Middels deze brief 

wil ik u vragen of u wilt deelnemen aan deze groepsapp. Dit kan door een mail te sturen 

naar:  

 

uw emailadres 

 

Vermeld daarin uw naam, huisnummer en mobiel telefoonnummer. Ik zal u dan toevoegen 

aan de buurt-app van onze straat of buurt. Mochten meerdere nummers per huishouden 

wenselijk zijn, geef dit dan even door.  

Om de app functioneel te houden, zijn er een aantal regels opgesteld; Deze zijn als volgt:  

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. 

 

2. Men moet in bezit zijn van een smartphone.  

 

3. Deelnemers zijn woonachtig/ gevestigd in de wijk/buurt waar de groep opgericht wordt.  

 

4. Whatsapp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 

112 wordt gedaan.  

 

5. Gebruik de Whatsapp volgens de SAAR afkorting: S = Signaleer A = Alameer 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. De bedoeling is dat 

we de plannen van de verdachte persoon verstoren (zaak stuk maken). Doe dit alleen als je 

dit veilig kunt doen zonder risico's, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. De 

coördinator van de Whatsapp groep stuurt het bericht (registreer) door naar e-mail van de 

wijkagent.  

 

6. 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 plaats vindt.  

 

7. Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van 

een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. 

Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven 



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

 

8.Gebruik deze Whatsapp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling 

contact privé berichten.  

 

9.Bij verlies of diefstal van uw telefoon of wijziging van telefoonnummer dit doorgeven aan 

de beheerder.  

Het zou mooi zijn als u meedoet in deze groepsapp. Op die manier kunnen we de sociale 

controle vergroten en samen onze buurt een stukje veiliger maken.  

Graag ontvang ik uw aanmelding.  

Ik hoop op uw medewerking en mocht u vragen hebben, dan hoor ik het graag.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Naam 

Adres 

Emailadres 

Telefoonnummer 


