
   

WhatsApp “Straat ALERT” Schepenbuurt 

Veiligheid - effectievere sociale controle 

 

Doel  
Elkaar snel te informeren over verdachte personen, omstandigheden  en vandalisme om de veiligheid 

in de Schepenbuurt te verbeteren. 

 Verdachte zaken zijn onder andere: 

 Mensen die meer dan normale belangstelling tonen voor onze huizen, autos, fietsen, etc. 

 Auto’s met personen die zich (langdurig) verdacht ophouden in onze straat/buurt. 

 Collectanten zonder vergunning 

 Personen die ongevraagd goederen of diensten aanbieden 

 Hangjongeren of dergelijk 

 Opzettelijk vernielingen 

 Eigenlijk alles waardoor wij ons direct onveilig kunnen voelen.  

Met WhatsApp kun je snel een grote groep van mensen waarschuwen bij verdachte situaties en 

eventueel kun je ook een foto meesturen. Het maximale aantal mobiele telefoonnummers binnen 

een “Straat ALERT” groep is 50. 

 

Hoe werkt het? 
U heeft nodig een smartphone met de applicatie WhatsApp. Een groepsbeheerder maakt per straat 

een “Straat ALERT” groep en voegt nieuwe deelnemers toe. Ieder deelnemer krijg dan een bericht 

dat er een mobiele telefoonnummer is toegevoegd. 



Wat zijn de spelregels?  
 Maximaal kunnen 2 mobiele telefoon nummers per woning aangemeld worden; 

 Indien de “Straat ALERT” groep ruimte toelaat, kan op speciaal verzoek een derde mobiele 

telefoon nummer worden toegevoegd; 

 Deelnemers zijn minimaal 18 jaar oud en woonachtig in een van de straten in de Schepenbuurt; 

 Gebruik de WhatsApp “Straat ALERT” groep volgens de SAAR afkorting: 

- S = Signaleer 

- A = Alarmeer 112 (indien van toepassing) 

- A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen 

- R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De 

bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren (“zaak stuk te maken”). 

Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de 

persoon, uitgebreidt kijken wat deze persoon aan het doen is, etc.. 

 Groepsbeheerders en/of straatcoördinatoren beoordelen of een “Straat ALERT” melding naar 

andere “Straat ALERT” groepen in de Schepenbuurt doorgestuurd moeten worden. 

Wanneer maak ik een melding? 
Eigenlijk direct indien de situatie zich nog voordoet. Alleen dan blijft de attentie waarde van het 

WhatsApp “Straat ALERT” bericht zijn waarde behouden en kunnen alle ontvangers direct inspelen 

op de berichtgeving.  

Beoordeel eerst zelf ook of de constatering niet gemeld moet worden aan de politie 

 

Hoe handelt u bij een verdachte situatie? 
 Maak met uw smartphone een bericht voor de WhatsApp "Straat ALERT" groep en omschrijf kort 

en bondig de waargenomen verdachte situatie. Geef aan om hoeveel personen gaat het? Waar 

bevinden deze zich nu? Wat voor een auto en welk kenteken? Wat voor kenmerken? Korte 

omschrijving voorval? Hier geldt dat een goede beschrijving het meest effect sorteert. 

o voorbeeld 1: Twee vrouwen met zwarte en rode jassen lopen in de straat en kijken 

uitgebreid naar binnen bij diverse woningen. Zij lopen nu richting de Staalweg. 

o voorbeeld 2: Twee grote jongens met capochon over hun hoofd lopen dwars door de 

tuinen ter hoogte van nummer 8 en vernielen de plantjes. 

o voorbeeld 3: Een oudere man met pet staat continue te gluren vanaf de blauwe brug 

naar de spelende kinderen  

o voorbeeld 4: Een fietser beschadigt een geparkeerde auto, en rijdt snel weg richting de 

Brigatijn. Hij draagt een groene jas en rijdt op een oude dames fiets. In dit geval belt u 

eerst de politie: 112 

 

  Verstuur het bericht 

  Laat ook elkaar weten dat 112 al dan niet gebeld is 

  Indien mogelijk maak een foto en/of een kort fimpje van de verdachte situatie, en verstuur 

 dit ook met WhatsApp naar de “Straat ALERT” groep. 



 Als ontvanger van het bericht : reageer allert  op het ontvangen bericht als u aanvullende 

informatie kunt verstrekken. Mogelijk kunt u, als u zelf meer weet over de omschreven situatie, 

zorgen bij anderen wegnemen. 

 Als er geen verdachte situatie meer is, stuur dan wel een bericht om deze verdachte situatie op 

te heffen. 

De “Straat ALERT” groep moet niet gebruikt worden in de volgende situaties: 

 Iemand uitnodigen om koffie te komen drinken. 

 Hulp vragen voor een klusje in de tuin. 

 Melding : gisteren heb ik geconstateerd dat een verkeersbord is beklad. 

 Aanzetten tot eigen rechter spelen met gevaar voor uw eigen veiligheid en die van anderen. 

Op vakantie of langere tijd afwezig? 
De “Straat ALERT” groep kan ook gebruikt worden om de deelnemers van de groep te informeren dat  

bewoners op vakantie gaan/zijn. Zodoende kunnen meer mensen e.e.a. in de gaten houden. Het 

bericht dat U maakt moet duidelijk aangeven dat het om een “Afwezigheidsbericht” gaat, om wie 

het gaat, inclusief huis nummer en de periode dat men afwezig is. Bij terug komst s.v.p. melden dat 

men weer thuis is. Uiteraard vraag je niet via de WhatsApp “Straat ALERT” groep hoe de vakantie is 

geweest. 

Testen en meten 
Eens per kwartaal zal een testbericht worden verzonden door de WhatsApp “Straat ALERT” 

groepsbeheerder om te testen. De tekst van het bericht zal duidelijk aangeven dat het om een    

“Testbericht”gaat. De ontvanger van het bericht wordt gevraagd te reageren door zijn huisnummer 

terug te melden: Zo kunnen we meten in welke tijd en hoeveel deelnemers bereikt worden en de 

reaktie tijd. Is het melding ouder dan 1 uur, dan is terug melding niet meer nodig. 

Hoe kan ik meedoen? 
Heeft u een smartphone en wenst u deel uit te maken van WhatsApp “Straat ALERT” Schepenbuurt ? 

Geef uw mobiele telefoonnummer per mail (bpschepenbuurt@gmail.com) door aan de 

buurtpreventie werkgroep. U wordt dan als deelnemer toegevoegd.  

 

IS DE WAARGENOMEN SITUATIE ERNSTIG  

 VINDT DAADWERKELIJK IETS PLAATS 

 BEL 112 – als elke seconde telt 

0900-8844 - Hier kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen 

 

mailto:bpschepenbuurt@gmail.com

