BuurtWhatsApp: moderne variant van de buurtwacht
In onze wijk is een BuurtWhatsApp-netwerk actief. Een BuurtWhatsApp-netwerk bestaat uit diverse
straat-WhatsAppgroepen die aan elkaar gekoppeld zijn. Elke straat heeft een eigen WhatsAppgroep. En doordat deze groepen aan elkaar gekoppeld zijn, is een handig netwerk ontstaan over
een groot deel van De Parken. Via dit netwerk kunnen buurtbewoners elkaar snel en eenvoudig
attenderen op verdachte en alarmerende situaties. Hierdoor maken we samen onze straat en onze
buurt veiliger. Ook versterken we hierdoor onze onderlinge band.

Hoe werkt het?
Elke straat-WhatsAppgroep (ook wel alert-app genoemd) maakt deel uit van een netwerk van
omliggende groepen. Inmiddels zijn in onze wijk 23 straatgroepen. Elke straat heeft een beheerder.
Op het moment dat er iets verdachts wordt gesignaleerd in bijvoorbeeld de Frisolaan, wordt dit via
de groepsapp van deze straat gedeeld. Daarin zitten ook de beheerders van omliggende
straatgroepen. Zij geven het snel door via hun eigen straatapp. En zo zijn binnen enkele seconden
de bewoners van meerdere straten ingelicht.

Wat is het doel?
Een BuurtWhatsApp is de moderne variant van de buurtwacht. Met het melden van een verdachte
situatie of verdacht persoon in de straat-WhatsAppgroep kun je buurtbewoners snel waarschuwen
over die situatie/persoon. Ondertussen kan ook de politie worden ingelicht en eventueel tot actie
overgaan.

Straat-WhatsAppgroepen in De Parken:
In De Parken zijn al straat-WhatsAppgroepen opgezet in de Anna Paulownalaan, Bas Backerlaan,
Canadalaan, Catharinalaan/Prinsesselaan, Emmalaan/Daendelsweg, Frisolaan, Generaal van
Heutszlaan/Van Aelstlaan, Generaal van Heutszlaan/Marialust, Generaal van der Heydenlaan,
Generaal van Swietenlaan, Graaf van Lijndenlaan, Koninginnelaan, Louisalaan, Molleruslaan-Noord,
Molleruslaan-Zuid, Oranjelaan, Prins Mauritslaan, Prinsenlaan, Regentesselaan, Van Haersma de
Withlaan, Van Rhemenslaan/Kerklaan, Tutein Noltheniuslaan, Vijverlaan en Vlijtseweg.

Sommige straat-WhatsAppgroepen zijn vanwege hun ligging gelinkt aan straten buiten De Parken,
bijvoorbeeld aan de groep in de Catharina van Reesstraat en aan een Centrum-groep.

Wat moet u doen bij het zien van een verdachte situatie/persoon?
Het is niet de bedoeling dat buurtbewoners zelf politiewerk gaan doen. Daarom hebben we als
beheerders samen met de wijkagent afspraken gemaakt. Bij het zien van een verdachte
situatie/persoon handelt u als volgt:
Doorloop de volgende stappen (SAAR):
S = Signaleer
A = Alarmeer zo nodig via 112 (of via 0900-8844 bij niet-spoedeisende zaken)
A = App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen
R = Reageer, bijv. door contact te maken met de verdachte persoon, zodat hij weet dat hij gezien is.

Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat de politie gebeld is.

Als u de verdachte aanspreekt, let dan op uw taalgebruik en op uw toon.
Noteer een signalement: geslacht, huidskleur, lengte e.d. Denk bij voertuigen aan kleur, merk, type
en kenteken; vermeld de straat, waar de verdachte situatie zich heeft voorgedaan.

Bedenk dat een foto maken/versturen alleen mag voor de opsporing. Let op: een foto maken kan
ook agressie opwekken.

Zelf een straat-WhatsAppgroep opzetten?
Om in onze wijk een goed dekkend netwerk te realiseren is het streven om in alle straten een
appgroep te hebben, die via de beheerder is gekoppeld aan de andere straten. Wilt u ook een
appgroep opzetten voor uw straat en die koppelen aan de andere straten? Stuur dan een mail aan
Karlijn van Onzenoort, de contactpersoon van de buurtapp De Parken
(karlijnvanonzenoort@planet.nl) of aan het bestuur (info@deparken.nl). Algemene informatie kunt u
vinden op de website van WhatsApp Buurt Preventie (https:wabp.nl/).

