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Voorlichting “WhatsApp Buurtpreventie!” 
vrijdag 7april 

 

Middag: Voorlichtingstruck Politie bij gebouw Irene (15-20 u) 

Avond: Presentaties en discussie met politie in gebouw Irene (20-21.30 u) 
 
In samenwerking met Politie Noord-Nederland coördinator Dirk Hebing nodigt het bestuur van 
Dorpsbelang Wikel u uit deel te nemen aan een voorlichtings-evenement op vrijdag 7 april a.s. bij 
en in gebouw Irene. Deze notitie geeft u daarover meer informatie en de mogelijkheid u alvast voor 
de voorlichtingsavond en/of WhatsApp-groep aan te melden.  
 
Het bestuur Dorpsbelang Wikel en de Gemeente De Fryske Marren denken dat dit voor Wikel nut 
heeft en ook de politie propageert dit vanuit preventie-oogpunt zeer sterk. Vrijwel alle andere 
dorpen in onze gemeente hebben reeds een WhatsApp groep Buurtpreventie opgericht. Wikel is 
het enige dorp waar dit nog niet is gebeurd.  
 

Een WhatsAppgroep Buurtpreventie in uw dorp 

 
Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun dorp, buurt of 
wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die 
spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden 
bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe 
omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. In deze tekst geven we u concrete informatie, 
tips en trucs over het gebruik van een WhatsApp-groep. 

Wat is een WhatsApp-groep? 
WhatsApp is een applicatie voor een smartphone. U kunt met 
WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een 
bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel 
uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met 
meerdere personen heet een ‘groeps-chat’. Dit is een van de 
vele functies in WhatsApp die bijvoorbeeld niet kan met sms'en. 

 

Deelnemers-voorwaarden WhatsApp Buurtpreventie groep?  

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. 

2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk of het dorp. 

3. WhatsApp Buurtpreventie is een burgerinitiatief. 

4. WhatsApp groep Buurtpreventie is niet bedoeld voor sociale nieuwtjes, ruil- en verkoop van producten 
en  diensten 

Hoe werkt een WhatsApp-groep?  

• Een WhatsApp-groep wordt aangemaakt door een beheerder. Deze kan door de groep van 
aanmelders tot deelname zelf uit hun groep worden gekozen, in samenspraak met bestuur 
Dorpsbelang Wikel. 

• Alleen de beheerder van de WhatsApp-groep kan mensen toevoegen aan de groep. 

• Wanneer u zelf een eigen WhatsApp-groep creëert, bent u automatisch de beheerder van deze groep.  

• Als u zelf wordt toegevoegd aan een WhatsApp-groep, heeft u altijd de controle over uw  deelname. U 
kunt in een groep blijven of een groep verlaten wanneer u maar wenst.  
Onthoud wel dat de beheerder van de groep als enige de mogelijkheid heeft om mensen  (opnieuw) 
toe te voegen. 
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• Indien u als beheerder de WhatsApp-groep verlaat, dan zal WhatsApp willekeurig een ander groepslid 
aanstellen als beheerder. Alleen die persoon kan u weer toevoegen aan de groep als u dat wilt.  

  

Tips voor het gebruik van een WhatsApp groep Buurtpreventie 

Als u iets verdachts opvalt in uw buurt, gebruik dan de SAAR-methode:  
S = Signaleer  
A = Alarmeer de politie via 1-1-2  
A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken  
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte 
persoon 

 

 Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder 
risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. 
 

 Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers van de WhatsApp-groep kan  
noodzakelijk/van meerwaarde zijn. Kenmerken zoals kleding, geslacht, huidskleur, lengte en gezicht 
van een verdacht persoon kunnen ook goed beschreven worden. Bij voertuigen kunt u denken aan 
de kleur, het merk, het type en het kenteken. 

 

 Gebruik de WhatsApp-groep van uw buurt alleen voor verdachte situaties en als het om de veiligheid 
in uw buurt gaat om de attentiewaarde hoog te houden. 

 

 Laat uw wijkagent weten dat u een WhatsApp-groep heeft in uw buurt. Op www.politie.nl vindt u 
gegevens van de wijkagenten. 

 

 Wijkagenten zitten niet in WhatsApp-groepen: bij verdachte situaties belt u de politie via 1-1-2. 
 

 Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Denk ook aan uw eigen veiligheid. 
Houd bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vast tijdens het besturen van een voertuig 

 

Afspraken met elkaar  

 Spreek onderling gezamenlijke spelregels af voor de WhatsApp-groep. Bijvoorbeeld over de 
minimumleeftijd van de deelnemers en over welke straten bij ‘uw wijk of buurt’ horen. 
 

 Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon de politie via 1-1-2 belt met een signalement. 
Laat in een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is!  Daarmee voorkomt u een 
overvloed van 1-1-2-meldingen. Bel wel opnieuw 1-1-2 als u meer informatie heeft, zoals een 
vluchtroute of een aanvulling op het signalement. 

 

 Denk na over hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsApp-groep zitten, kunt betrekken/op 
de hoogte kunt houden over wat er in uw buurt speelt. 
·  

 Breng naast de wijkagent ook andere partners in uw wijk/buurt op de hoogte van uw WhatsApp-
groep (denk hierbij bijvoorbeeld aan uw woningcorporatie). 

 

Andere initiatieven  
In Nederland zijn al verschillende WhatsApp-groepen gestart die als voorbeeld kunnen dienen als u zelf 
een WhatsApp-groep wilt opzetten in uw eigen buurt. Als u op internet zoekt onder ‘WhatsApp groep’ 
komt u ze zeker tegen. Voor meer informatie is de website: www.vuurvreter.eu ook heel geschikt.  

 
Zie de omvang van WhatsApp Buurtpreventie op WABP.NL 
Op de website www.wabp.nl staan alle actieve WhatsApp groepen in Nederland. Uit onderzoek is 
gebleken dat criminelen deze website bezoeken om te kijken waar deze groepen actief zijn. Hierop 
bepalen ze welke gebieden ze mijden om in te breken. Ook dit heeft dus een preventieve werking! 

http://www.politie.nl/
http://www.wabp.nl/
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Voorlichtingsmiddag en -avond op vrijdag 7 april a.s. 
 

 
Preventie-truck Politie vanaf 15:00 tot 20 uur aanwezig op 
parkeerterrein bij gebouw Irene 

• zie filmpje: 

https://www.facebook.com/politienoorddrenthe/videos/1511007622251696/ 

• zie voor landelijke informatie ook https://wabp.nl 

• Bij truck voorlichter-politieman 

• Bij truck Politie-keurmerk voorlichter voor hang- en sluitwerk 
 
 
 
 
 

Avondsessie voor belangstellenden in gebouw Irene 20.00-
21:30u  

• Toegankelijk voor alle volwassen inwoners van Wikel 

• Bij voorkeur deelname vooraf aanmelden via aanmeld-deel van deze uitnodiging 

• Vrije inloop is akkoord met invullen persoonsgegevens bij ingang  

 

Programma: 
 

• Voorzitter: Rob Post (bestuur Dorpsbelang Wikel) 
 

• Presentatie Dirk Hebing (Politie Nrd Nederland) 
 Vertoning video’s, voorlichtingsbord, foldermateriaal en voorlichtingspresentatie  

 
 Verschil met Buurtnet 

 
 Vragen en discussie 

 
 Mogelijk ook vragen-sessie over Politie-keurmerk hang- en sluitwerk 

 

• Piet Pont (bestuur Dorpsbelang) met concluderende opmerkingen  
 afspraak voortgang met belangstellenden met voorstel data en keuze daar uit 

 
 algemeen opmerking over leiding WhatsAppgroep: komt uit de groep zelf 

 
 speciaal e-mail adres reeds gemaakt whatsappwikel@gmail.com 

 

• Afsluiting door voorzitter 
 

• Nazit: Avondmuziek en gezellige sfeer met consumpties  
 

https://www.facebook.com/politienoorddrenthe/videos/1511007622251696/
javascript:handleMailto('mailto:whatsappwikel@gmail.com');return%20false;
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Aanmelden voor deelname aan voorlichtingsavond 
en/of WhatsAppgroep 
 
Aanmelden voor bezoek aan de voorlichtingsavond en de WhatsAppgroep Wikel kan reeds. Het definitief 
meedoen aan de WhatsAppgroep kunt u ook laten afhangen van wat u hoort op de voorlichtingsmiddag 
en/of -avond 
 

1. Via uw mobiele telefoon, tablet of PC door de volgende e-mail te sturen naar 
whatsappwikel@gmail.com met als onderwerp Aanmelder voorlichtingsavond 7/4 
en met de volgende informatie: 

• Voorletters + achternaam 

• Naam op de WhatsAppgroep: 
(bij voorkeur voornaam en achternaam) 

• Volledig adres en postcode en plaats 

• 06-nummer 

• Eventueel vast telefoonnummer 

• uw e-mail adres 
 
of 
 

2. Invullen en inleveren van de aanmeldingsstrook (afknippen of gebruik de link op de website)  

• bij Hanneke Dinkla, DuTourstraat 27, 8563 AG Wikel of  

• bij één van de andere leden van het bestuur van Dorpsbelang Wikel (Rob Post, Jan Veeken, 
Piet Pont, Jitske v Luit)  

——————————————————————————————————————— 
Hiermee geef ik me op voor deelname aan de voorlichtingsavond op 7 april a.s. in gebouw Irene en/of  
WhatsAppgroep Buurtpreventie Wikel 
Ik geef me op voor (doorkruisen wat niet van toepassing is): 
 
Voorlichtingsavond ja/nee 
WhatsAppgroep  ja/nee 
 
Voorletters + Achternaam    Eventueel 2e persoon: 
 
 
Naam op de WhatsAppgroep:  Naam: 
(bij voorkeur voornaam en achternaam) 
 
 
Straat, huisnummer, plaats: 
 
Postcode: 
 
06-Nummer :     06-nummer: 
 
 
Eventueel uw vaste telefoonnummer: 
 
 
Email:      Email: 
 
Eventuele opmerkingen 

mailto:whatsappwikel@gmail.com

