
 Verbinding met WhatsApp Alert groep BP Feministen buurt 

Per 1 december 2016 hebben onze “buren” in de Feministenbuurt (o.a. M. Klompéstraat, 

Marketentster, J. de Bosch Kemperstraat, G. v.d. Molenstraat, Kalkovenweg) ook een     

WhatsApp Alert groep opgericht met thans 80 deelnemers. De beheerders van de 

BPFeministenbuurt en BPSchepenbuurt zijn aangesloten op elkaars Alertgroep, zodat de 

beheerders kunnen beslissen of een Alert van de “buren” ook uit moet gaan naar de eigen buurt. 

Hiermee hopen we meer veiligheid met elkaar te creëren. Dit betekent dat in totaal nu in onze 

en directe omgeving ruim 230 personen zijn aangesloten. 

 WhatsApp Alert tests 

Zowel de BPFeministenbuurt en de BPSchepenbuurt hebben de 1e week van 2017 een WhatsApp 

test alert doen uitgaan en we willen jullie laten weten wat de resultaten zijn:  
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Schepenbuurt 156 deelnemers 
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Feministenbuurt 80 deelnemers 
                                   54 reacties (67%) 
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Zowel in de BPFeministenbuurt als in de BPSchepenbuurt is het resultaat goed. Bewoners van de 

Feministenbuurt  scoren iets beter en zijn iets beter gedisciplineerd. De reacties binnen de 2 en 5 

minuten zijn het belangrijkste voor een effectieve WhatsApp Alert toepassing binnen onze 

wijken. 

Wij raden iedereen aan die er nier mee bekend is, te oefenen met het snel versturen van foto’s 

per What’s App om  verdachte situatie ook snel met een foto door te kunnen geven. 

Gegeven de goede resultaten hebben we besloten om toekomstige WhatsApp Alert testen eens 

per kwartaal te doen en de reactie tijd van 1 uur terug te brengen naar 30 minuten. 

Bijna iedereen heeft zich gehouden aan de protocol en we hopen dat bij een volgende test 

iedereen de gevraagde feedback geeft ( alleen adres en huisnummer),  alleen als u thuis bent en 

binnen de gevraagde reactietijd. Andere informatie als feedback wordt niet gewaardeerd. 

 Aansluiten op de BPSchepenbuurt WhatsApp Alert groep 

Bent u nog niet aangesloten op de BPSchepenbuurt Alert groep en wilt u deelnemer worden, 

stuur een mail naar bpschepenbuurt@gmail.com met uw gegevens. Zie de BPSchepenbuurt site. 

 Reacties 

Heeft u suggesties voor verbeteringen, laat het ons weten via het BPSchepenbuurt email adres 

bpschepenbuurt@gmail.com  

 

De beheerders: Els van Gans, Aad van der Werf en Jan Teeuwen. 

 

 

mailto:bpschepenbuurt@gmail.com
mailto:bpschepenbuurt@gmail.com

