
 
  

BUURT 
WHATSAPP 
MAAKT 
UW BUURT 
VEILIGER! 

POLITIE 
De wijkagenten van Bernheze zijn blij dat diverse 
buurten burgerinitiatieven ontwikkelen voor een 
Buurt WhatsApp. Deze groepen richten zich op het sig-
naleren van verdachte situaties in hun woonomgeving. 
Dit burgerinitiatief is een moderne vorm van buurtwacht. 
Het is dan ook een initiatief dat wij van harte ondersteu-
nen. De politie kan niet op elk moment en op elke hoek 
aanwezig zijn. De Buurt WhatsApp zorgt ervoor dat we 
meer oren en ogen in de wijk hebben. Met het melden 
van verdachte situaties in een Buurt WhatsApp, worden 
buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de 
verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de 
politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. 
Dit heeft al diverse keren tot succes geleid. 

Wijkagenten Heesch 

Mieke Bode 
Wijkagent Nistelrode en Vorstenbosch 

Martijn Verberne 
Wijkagent Heeswijk-Dinther en Loosbroek 

“Een WhatsApp-groep opzetten is een initiatief 
van burgers. Gemeente Bernheze en politie 
zijn hier enthousiast over”. 

INBRAAKWEETJES 
Bewoners kunnen een belangrijke rol spelen bij 
het oplossen van woninginbraken. Buurt WhatsApp-
groepen spelen hier een belangrijke rol in. Is de politie 
niet op tijd dan is er mogelijk een kenteken of een 
signalement genoteerd. Dit vergroot de kans om de 
inbraak op te lossen. 

VERDACHTE SITUATIES MELDEN IS BELANGRIJK 
Uit onderzoek van de politie blijkt dat buurtbewoners 
maar relatief weinig verdachte situaties melden bij 
de politie. Er is dus veel te winnen met een grotere 
meldingsbereidheid. 

ANONIMITEIT VAN INBREKERS 
Veel inbrekers lopen of rijden door de woonwijk op zoek 
naar een inbreekadres. Ze wanen zich onaantastbaar 
omdat ze denken dat ze zich onopgemerkt door de 
woonwijk bewegen. Vaak heb je al bewoner wel een 
gevoel bij een situatie of persoon die niet past in jouw 
woonwijk. Als buurtbewoner kun je een belangrijke rol 
spelen om een mogelijke inbreker uit de anonimiteit te 
halen door de situatie bij de politie te melden. 



 

 

 
    

          
 

 
 
 
 
 
 

    
  
 

  
 

  
  
  
 

 
  
 

 
  
 

   
 

 
  
  
  
 
 

Iedere minuut vindt er in Nederland wel een inbraak 
plaats. Veilig wonen is bewust wonen. U kunt samen 
met uw buren een steentje bijdragen aan de veiligheid 
in uw wijk. 

Start met uw buren in de straat een WhatsApp-groep! 
Buurtbewoners kunnen 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 
waarschuwen wanneer u deel uitmaakt van zo’n 
groep. Het is een moderne, digitale vorm van 
buurtpreventie. Er kunnen maximaal 256 mensen 
deelnemen aan één groep. 

In diverse dorpen en steden heeft de Buurt WhatsApp 
inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aan-
gehouden en het aantal woninginbraken is in sommige 
wijken gedaald. 

EEN BUURT WHATSAPP-GROEP STARTEN 
Er zijn in Bernheze al bewoners die zelf het initiatief 
hebben genomen om een Buurt WhatsApp-groep op te 
starten om op deze manier hun buurt veiliger te maken. 
Het initiatief komt uit de buurt zelf. De gemeente en 
politie zijn geen trekker. De politie komt alleen in actie 
als er een melding bij 112 gedaan wordt. 

OOK U KUNT  EEN GROEP STARTEN! 
Het initiatief om een Buurt WhatsApp op te richten 
wordt genomen door een buurtbewoner. Op de website 
van de gemeente vindt u een formulier dat u kunt 
printen en bij uw buurtgenoten in de brievenbus kunt 
doen. Door middel van dit formulier vraagt u aan uw 
buurtgenoten of zij ook willen deelnemen aan de Buurt 
WhatsApp-groep. Zodra u voldoende formulieren retour 
hebt ontvangen, maakt u op uw mobiele telefoon 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 groeps-
chat via WhatsApp begonnen! Elke Buurt WhatsApp-
groep wordt beheerd door twee of meer beheerders. 
Zij voegen nieuwe leden toe. De beheerders kunnen, als 
dat nodig is, contact zoeken met beheerders van andere 
WhatsApp-groepen. Dit is bijvoorbeeld nodig als een 
verdachte van de ene naar de ander buurt ‘oversteekt’. 
Verder houdt de beheerder in de gaten of de deelne-
mers zich aan de spelregels houden. 

MELD UW BUURT WHATSAPP-GROEP AAN 
Gemeente en politie nemen niet actief deel in de Buurt 
WhatsApp-groep. Wel houdt de gemeente het over-
zicht van groepen die actief zijn in de gemeente, zodat 
we met elkaar in contact kunnen blijven. Start u een 
WhatsApp-groep? Wij vragen de beheerder om het be-
staan van de Buurt WhatsApp-groep door te geven aan 
de gemeente Bernheze op het volgende e-mail adres 
buurtwhatsapp@bernheze.org We ondersteunen het 
initiatief door het beschikbaar stellen van preventie-
borden. Het plaatsen van de borden gebeurt in overleg. 

SPELREGELS 
WHATSAPP 

Wilt u ook een Buurt WhatsApp-groep opzetten 
dan is het raadzaam om een aantal spelregels 
te hanteren. 
1. Deelnemers zijn minimaal 18 jaar oud. 
2. Buurt WhatsApp is een burgerinitiatief. 

De politie komt alleen in actie wanneer er 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 bijv. 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 nooit voor eigen rechter en waarschuw bij 
heterdaad altijd de politie via 112. Houd in je 
achterhoofd dat een verdacht persoon nog geen 
crimineel is. 

7. Overtreedt geen regels / wetten. 
Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het 
besturen van een voertuig bijvoorbeeld. 

8. Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het 
voor bedoeld is en niet voor onderling contact/ 
privéberichten. 

9. Stel minimaal twee beheerders van de Buurt 
WhatsApp-groep aan. 

10. Bepaal van tevoren welk gebied er hoort bij de Buurt 
WhatsApp. Maak in de omliggende buurten meerdere 
WhatsApp-groepen aan. Laat de beheerders van de 
andere BuurtWhatsApp deelnemen, zodat de infor
matie tussen groepen kan worden uitgewisseld. 
Hierdoor wordt het bereik nog groter. 
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