
Wilt u ook een veilige 
woon- en leefomgeving 
in Geffen?

Doet u mee aan 
Buurtpreventie 
in uw eigen straat?

1. Verdachte jongens
“Vorige week liet ik rond lunchtijd mijn 
hond uit en zag in de verte drie jongens 
door de heg uit een tuin komen. Dankzij 
mijn melding via de WhatsApp-groep 
hield de buurt de jongens op afstand 
in de gaten. Ook heb ik direct de po-
litie gebeld. De politie kwam en via de 
WhatsApp-berichten uit de groep kon 
ik precies vertellen welke kant de jon-
gens op waren gegaan en hoe ze eruit 
zagen.” 

2. Buurtbewoners verjagen inbrekers 
Een buurtbewoner zag rond half drie 
een auto in de straat. Er stapten twee 
mannen uit. Ze schenen met een zak-
lantaarn een huis binnen. De buurtbe-
woner twijfelde geen moment en stuur-
de via WhatsApp berichtjes naar de 
andere buurtbewoners. Die reageerden 
meteen door allemaal tegelijk het licht 
aan te doen. De inbrekers zijn er van-
door gegaan. 
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Er zijn al bewoners binnen de gemeen-
te die zelf het initiatief hebben genomen 
om een WhatsApp-groep op te starten 
om op deze manier hun buurt veiliger te 
maken.

Ook u kunt een groep starten! 
Binnenkort vindt u op de website www.
dorpsraadgeffen.nl  een formulier dat u 
kunt printen en bij uw buren in de brie-
venbus kunt doen. Door middel van dit 
formulier vraagt u aan uw buren of zij ook 
willen deelnemen aan de WhatsApp-
groep. Zodra u alle formulieren retour 
hebt ontvangen, maakt u op uw mobiel 
een groep aan in WhatsApp. U zet de 
mobiele nummers van de deelnemers in 
deze groep en nodigt hen vervolgens uit. 
Schrijf uw eerste bericht en u bent uw 
eerste groepschat via WhatsApp begon-
nen! 

Hulp nodig?  
Heeft u hulp nodig om een WhatsApp-
groep in uw buurt te starten? Als u dat 
wilt, kan de dorpsraad u daarbij helpen. 
Dat doet de dorpsraad graag! Raad-
pleeg de website van de dorpsraad.

Meld uw WhatsApp-groep aan
Gemeente, politie en dorpsraad nemen 
niet actief deel in de WhatsApp-groep. 
Wel kan de dorpsraad u op de hoogte 
houden van ontwikkelingen in de wijk. 
Start u een WhatsApp-groep? Meld u dan 

aan op de website van de dorpsraad.

Wilt u ook een WhatsApp-groep opzet-
ten dan is het raadzaam om een aantal 
spelregels te hanteren. 
1. Deelnemers zijn minimaal 
 18 jaar oud.
2. WhatsApp is een burgerinitiatief. 
 De politie komt alleen in actie 
 wanneer een melding bij 112 
 gedaan wordt.
3. Gebruik de WhatsApp volgens 
 de SAAR afkorting
 - S = Signaleer
 - A = Alarmeer 112
 - A = App om je waarneming 
  bekend te maken aan anderen.
 - R = Reageer, door bijvoorbeeld 
  allemaal een lamp aan te doen.
4. Laat door middel van een WhatsApp 
 bericht aan elkaar weten dat 112 
 al gebeld is! Voorkom een regen 
 van 112 meldingen.
5. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, 
 schelden, discrimineren en 
 dergelijke.
6. Speel geen eigen rechter en 
 overtreedt geen regels/wetten. 
 Dus ook geen mobiele telefoon 
 vasthouden tijdens het besturen 
 van een voertuig.
7. Gebruik deze WhatsApp groep(en)
 alleen waar het voor bedoeld is en 
 niet voor onderling 
 contact/privéberichten.

WhatsApp 
maakt 
uw buurt 
veiliger!

Start met uw 
buren in de 
straat een 
WhatsApp
groep!

Spelregels 
WhatsApp

Iedere minuut vindt er in Nederland wel 
een inbraak plaats en als de avonden 
langer worden, stijgt het aantal wonin-
ginbraken. 
Veilig wonen is bewust wonen. U kunt 
samen met uw buren een steentje bij-
dragen aan de veiligheid in uw wijk. 

Start met uw buren in de straat een 
WhatsApp-groep! Buurtbewoners kun-
nen elkaar namelijk via WhatsApp attent 
maken op zaken die spelen in de buurt. 
Zo kunt u samen een oogje in het zeil 
houden en verdachte situaties melden 
bij de politie. 

WhatsApp is een applicatie voor een 
smartphone. U kunt met WhatsApp 
gratis meerdere personen tegelijkertijd 
een bericht sturen en eventueel waar-
schuwen wanneer u deel uitmaakt van 
zo’n groep. Tegelijkertijd kan dit leiden 
tot sociale contacten. Het is een mo-
derne, digitale vorm van buurtpreventie. 
Er kunnen maximaal honderd mensen 
deelnemen aan één groep. Het eerste 
jaar is WhatsApp gratis voor nieuwe ge-
bruikers. Daarna kost het in 2016 onge-
veer een euro per jaar.  

Een WhatsApp-groep opzetten is een 
initiatief van burgers. Dorpsraad Geffen, 
gemeente Oss en politie zijn hier enthou-
siast over. 


