
 

 

 

 

 

           Westdorpe, mei 2016                                                                    

Beste inwoners van Westdorpe, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieavond over veiligheid in en om de woning en WhatsApp buurtpreventie, 

op woensdag 8 juni a.s. om 19.30 uur in De Kirke te Westdorpe. Christian Wisse (wijkagent) en Samantha Strooband 

(wijkcoördinator gemeente) geven u graag uitleg over deze onderwerpen.  

 

WhatsApp buurtpreventie 

Het gebruik van WhatsApp buurtpreventiegroepen wordt steeds populairder. Deze groepen zijn de extra ogen en oren 

voor de politie. Zodra u iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, 

bedreiging of mishandeling, dan kunt u eenvoudig een melding maken in uw WhatsApp-groep. Op die manier is 

iedereen bij u in de buurt direct op de hoogte. 

 

Wij willen graag diverse groepen oprichten in Westdorpe, zodat we met zijn allen de veiligheid en leefbaarheid kunnen 

vergroten. Let op, dit is een burgerinitiatief en staat los van het feit dat bewoners, bij een verdachte situatie, altijd 

eerst de politie dienen te bellen. Doet u mee? Het is gratis, en meedoen is heel simpel!  

 

Spelregels WhatsApp buurtpreventiegroep 

De WhatsApp-groep kan de veiligheid in de buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Om 

die reden gelden er natuurlijk enkele spelregels, dit om misbruik te voorkomen: 

1. De beheerders van de preventiegroep beheren de WhatsApp-groep. Dit betekent dat zij deelnemers toelaten 

tot de groep en bij misbruik uit de groep zullen verwijderen. Ook zullen zij discreet met de ontvangen gegevens 

omgaan (telefoonnummer, e-mailadres enz.); 

2. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar; 

3. Deelnemers wonen in Westdorpe; 

4. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer eerst een officiële melding gedaan 

wordt; 

5. Ziet u een verdachte situatie, bel dan eerst naar de politie en meldt het in de WhatsApp-groep. Zo weten 

andere bewoners dat er al melding van gemaakt is; 

6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten; 

7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke; 

8. Wees 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; 

9. Vermeld duidelijk in welk gedeelte van de straat (of bij welk huisnummer) de situatie zich voordoet; 

10. Een WhatsApp-groep is een serieuze zaak, en niet voor de gezelligheid. Maak hier dan ook geen misbruik van. 

 

In principe is de WhatsApp-groep ‘stil’, tenzij er iets aan de hand is in de straat. In een WhatsApp-groep kunnen 256 

personen. Er kunnen meerdere groepen aangemaakt worden.  

 

Aanmelden informatieavond 

U kunt zich aanmelden via email: dorpsraadwestdorpe@gmail.com  

 

We hopen op ieders medewerking en dat we zo de buurt veilig kunnen houden. Graag tot 8 juni!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dhr. F. Lottin, Secretaris Dorpsraad Westdorpe 

Telefoonnummer: 06-10394510 

 

Bekijk voor meer informatie over de werking van een WhatsApp buurtpreventiegroep op: www.wabp.nl   


