
WhatsApp-buurtpreventie

Samen staan we sterker!

Voorlichtingsbijeenkomst 13 juni 2016
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Introductie
Dorpsraad Swartbroek



Veiligheid in Weert
Gerard Lenders - Coördinator Integrale Veiligheid



VEILIGHEID IN WEERT 
INFORMATIEBIJEENKOMST

Gerard Lenders
Coördinator Integrale Veiligheid gemeente Weert



VEILIGHEID IN WEERT

• Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente 
door een integrale gebiedsgerichte aanpak, in 
samenwerking met alle partners waarbij 
burgerinitiatieven worden ondersteund



 
GEZAMENLIJKE PRIORITEITEN INTEGRALE VEILIGHEIDSBELEID 2015-2018  

• Burgerparticipatie
• Woning inbraak
• Veilige woon- en leefomgeving
• Jeugd en veiligheid
• Incidenten met impact op de openbare orde en 

veiligheid



VEILIGHEIDSDRIEHOEK PROFESSOR VAN ECK



DE DRIE ELEMENTEN VAN INBRAAK

Inbraak is alleen maar mogelijk bij de aanwezigheid van:
• Inbreker
• Buit
• Gelegenheid

Dus:
• Bewustwording
• Gedrag aanpassen
• Eigen verantwoordelijkheid

Dader

BuitGelegenhe
id



• Het werkt
• Eén gezamenlijk doel
• De combinatie veiligheid en burgerparticipatie
• De combinatie bewoners-politie-gemeente
• Werken met best-persons
• Laagdrempelig



Zijn er nog vragen?



Veiligheid een taak voor ons allen
Inge van der Wou - Wijkagente kerkdorpen



WhatsApp/Buurt 
Preventie Team

Bijeenkomst 
13-06-2016 Swartbroek



Waarom?

▪ Wij kunnen het niet alleen! 
▪ Samen =>  veel meer kans op slagen 

▪ Verhogen van de veiligheid in de wijk.
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    Samen

Onderdeel van: 

- Opsporing => aanhoudingen 

- Burger DDO 

- Politie DDO 

- Standaard politie surveillance (uniform en burger outfit) 

- Whatsapp 

- BP 



SWARTBROEK

	 2014 2015 2016

Inbraak	woning 7 6 3

Inbraak	schuur 2 16 4

Diefstal	uit	motorvoertuigen 2 1 2

Diefstal	motorvoertuigen 1 2 0

Diefstal	(brom)fietsen 1 1 1

Diefstal	uit	bedrijven 1 1 0
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Wat gaan we op straat doen? 
Wat gaan we zeker niet doen?

▪ Veiligheid voor eenieder, maar eerst:  
  Eigen veiligheid! 
▪ Ogen en oren 
▪ Hoe zit het dan met `zelf ingrijpen?` 
▪ Art. 53 lid 1. Wetboek van Strafvordering. ( In geval van ontdekking op 

heter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden) 
▪ Geweldmonopolie => Proportioneel 
▪ Beslissingsmoment of, en zo ja hoe in te grijpen. => Opties: 
▪ 112 / 0900-8844 / zelf  :   
▪ Casuïstiek
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▪ Casuïstiek 
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▪ Casuïstiek 
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▪ Casuïstiek 
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▪ Casuïstiek 
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▪ Casuïstiek 
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▪ Niet bewust: weinig of geen 
resultaat. 

▪ Personen: 
▪ Huidskleur / postuur / Lengte / 

haar(dracht) / Baard, snor, bril / 
tattoos / Kleding / overige 
opvallende kenmerken. 

▪ Voertuigen: 
▪ Knt. / Merk / type / kleur / vorm / 

opschrift / overige opvallende 
kenmerken. 

▪ Eventueel foto/film maken GSM.

Kijkgedrag 
Bewust!



1 juli 2015Naam van de presentatie
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WhatsApp groep Buurtpreventie Swartbroek
Werkgroep



WhatsApp groep

• binnen Weert lopen al diverse projecten, bv. Weert-Zuid, 
Boshoven, Molenakker, Altweerterheide 

• deelnemers Altweerterheide - ca. 95 personen - getuigd 
van groot interesse 

• wat levert het op? 
• voorkomen/beperken misdrijf


• sociale binding


• verhoogd gevoel van veiligheid



WhatsApp groep

• Promotie in Weert-Zuid - evt. filmpje

https://vimeo.com/150938348

https://vimeo.com/150938348
https://vimeo.com/150938348


WhatsApp groep

• Ondersteuning vanuit de Gemeente



WhatsApp groep

• Benodigdheden 
• Smartphone


• WhatsApp applicatie


• Registratie binnen WhatsApp groep


• Het is gratis! 

• Twee coördinatoren  
(Peter Ogier en Patrick Smeets) 
• beheren WhatsApp groep


• evt. contact met wijkagent


• contact buurtpreventie@swartbroek.org

mailto:buurtpreventie@swartbroek.org


WhatsApp groep

• Werken volgens S.A.A.R. 
 
 
 
 
 

1. Signaleren: er is een verdacht persoon of situatie


2. Alarmeren: waarschuw de politie via 112


3. Appen: waarschuw via WhatsApp buurpreventie groep, zodat meerdere personen 
uit kunnen kijken


4. Reageren: verstoor de handelingen van een eventueel verdacht persoon

zonder melding bij de politie 
GEEN WhatsApp bericht

denk ten alle tijde aan je eigen veiligheid



WhatsApp groep

• Enkele andere spelregels 
• deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar en dienen woonachtig te zijn in Swartbroek


• deelnemers worden “gescreend” door de politie


• werk volgens S.A.A.R.


• vermeld in de WhatsApp:

• situatie - wat gebeurt er?

• locatie - waar gebeurt het?

• signalement - kleur kleding, haardracht, andere opvallende details, evt voertuig (merk/kenteken/kleur)

• looproute - waar gaat de persoon heen?


• let op taalgebruik: niet vloeken, schelden of discrimineren

• speel geen eigen rechter

• het versturen van foto’s van een verdacht persoon is alleen toegestaan wanneer dit voor de melding 

noodzakelijke meerwaarde heeft - in andere gevallen volstaat een beschrijving

• gebruik de WhatsApp buurtpreventie groep alleen waar het voor bedoeld is - NIET voor onderling contact 

of andere vormen van spam



WhatsApp groep

• Voorbeeld 1
Piet Opendeur 
Zojuist inbraak in mijn garage a.d. Spikstraat 223. 
Dader rijdt weg richting Ittervoorterweg in witte 
Mercedes 00-XYZ-1. De politie is gebeld.

20:07
Marie Altijdthuis 
Witte Mercedes 00-XYZ-1 gezien. Rijdt via 
Ittervoorterweg naar Hennenstraatje. Twee 
personen in voertuig. Jonge man, blond en jonge 
vrouw, blond.

20:09Els Zeldenthuis 
Verdachte Mercedes wordt geparkeerd op de 
Molenbrugweg. Blonde jonge man en vrouw 
stappen in rode VW Passat met kenteken 11-
ZYX-0, bestuurd door jonge man met zwart haar.

20:12
Peter Ogier 
Deze Buurtpreventie signalering wordt nu 
afgesloten.

20:32

Peter Ogier 
Verdacht voertuig (VW Passat, 11-ZYX-0) 
opgespoord in Eindhoven. 1 verdacht persoon 
aangehouden. 22:11



WhatsApp groep

• Voorbeeld 2
Jaap Allesheel 
4 jeugdigen aanwezig bij oud pand aan de 
Coolenstraat. Vernielen op dit moment diverse 
ramen en gaan pogen brand te stichten. De politie 
is gebeld. 21:53

Mike Taizoon 
Ik ben op locatie St. Corneliusplein en kom 
bijstand verlenen om vernieling tegen te gaan.

21:53

Mo Aali 
Ik kom eveneens.

21:54

Patrick Smeets 
Deze Buurtpreventie signalering wordt nu 
afgesloten. Omstanders hebben jeugdigen 
gekalmeerd. Politie heeft zaak overgenomen.

22:20



Volgende stappen
Werkgroep



En verder…

• registratie formulier invullen 

• check bij politie 

• registratie in WhatsApp

Beschikbaarheid WhatsApp groep 
eind juni of begin juli



Samen staan we sterker!


