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WAT IS BUURTPREVENTIE?

BUURTPREVENTIE = “Het verenigen van betrokken buurtbewoners, 
die een oogje in het zeil willen houden in hun 
buurt of wijk. Door samen met de politiedienst 
alert te zijn voor verdachte signalen, kan er 
sneller en meer frequent opgetreden worden 
en werken we samen aan het verbeteren van 
het onveiligheidsgevoel in uw buurt.”

Voorkomen van criminaliteit! 



WAT IS WHATS APP?

POSITIEF
 Communicatietool
 Modern
 Snel en efficiënt
 Kosteloos
 Afbeeldingen versturen mogelijk
 Met leesbevestiging
 Groot bereik
 Automatisch logboek
 Doorsturen van berichten

NEGATIEF
 Smartphone
 Internet
 Beperkt bereik
 Veiligheid?

WhatsApp als communicatietool 
om aan buurtpreventie te doen!



Voorbeeld

Video van voortrekkers PZ Lanaken - Maasmechelen



WAT SIGNALEREN WE?

Wanneer gebruiken we de APP?

Als we getuige zijn van:

 Een direct gevaar voor de omgeving van personen of eigendom;

 Van vernieling van eigendommen van gemeente en/of bewoners;

 Agressief gedrag of geweld.



Wat is verdacht gedrag?

 Persoon loop langzaam, doelloos of is op een raar tijdstip aanwezig

 Persoon kijkt veel om zich heen en achterom.

 Persoon kijkt binnen in huizen

 Persoon verandert van looptempo en maakt foto’s

 Persoon voelt aan poorten of deze open of gesloten zijn.

 Persoon verandert van looprichting als er licht aanspringt

 Persoon is gefocust op de omgeving.

 Persoon bedekt zijn gezicht. Is donker gekleed of draagt handschoenen in de zomer.

 Persoon loopt in het donker en uit het zicht van anderen.

 Persoon telt het aantal woningen.

 Persoon heeft een onduidelijk verhaal en vertoont schrikreactie als hij aangesproken wordt.

 Persoon loopt onlogisch route of door stegen en brandgangen.

 Persoon heeft voorwerpen bij waar geen logische verklaring voor is.



Inbreker: ja of neen?

Er is niet één inbreker!

 Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd 
bezig zijn.

Het kunnen ook personen uit uw eigen buurt zijn.

↓
Goed opletten!  

Want jij kent het gedrag en de mensen in uw straat of 
buurt.



Wat wil de politie weten?

PERSOONSBESCHRIJVING

Leeftijd?

Lengte?

Postuur?

Haarkleur?

Kapsel?

Tatoeage?

Kleding?

Heeft hij voorwerpen bij?

Handelt hij alleen?

BESCHRIJVING VOERTUIG
 Nummerplaat?
 Voertuig? Merk? Kleur?

Foto maken mag!! Maar enkel ten behoeve 
van het signalement



HOE TREDEN WE OP?

S Signaleer

A Alarmeer de 101

A APP

R Reageer

Essentie: SAAR-methode



SAAR-methode

 Vraag of hij of zij de weg zoekt.

 Persoon zal zich ongemakkelijk voelen en actie 
afbreken.

101 bellen heeft 
altijd zin! 

S Signaleer

A Alarmeer de 101

A APP

R Reageer

OPTIONEEL



HOE GEBRUIK JE WHATSAPP NIET?

Ga niet in discussie

 Stuur geen onnodige berichten

 Stuur geen smiley of duim na een bericht

Ga niet berichten als politie al aanwezig is

 Stel geen vragen of opmerkingen die niet relevant zijn

 Reageer niet op een bericht

Ga niet actief patrouilleren en/of bewaken



VOORWAARDEN + GEDRAGSREGELS

 Deelnemers hebben minimaal de leeftijd 
van 18 jaar. Minderjarigen laten hun ouders 
de verklaring ondertekenen.

 Bezit van smartphone.

 Woonachtig in de wijk.

 Politie komt alleen in actie na melding via 
101.

 SAAR-methode.

 Melding is kort en krachtig in 1 bericht.

 Er wordt zoveel mogelijk informatie gemeld.

 Versturen van foto’s enkel toegelaten tvv het 
signalement.

 Let op je taalgebruik!

 Speel geen eigen rechter en overtreed geen 
regels / wetten. 

 Gebruik de app niet voor onderling contact 
of privéberichten.

 Maak de informatie niet openbaar.

 Respecteer het beroepsgeheim.

 Indien regels niet gerespecteerd worden, 
kunnen deelnemers uit de groep verwijderd 
worden.

 De beheerders behouden het 
eigendomsrecht van de groep.

 De beheerders behouden het recht om 
wijzigingen aan te brengen.

 De beheerders, politie of stads-
/gemeentebestuur zijn niet verantwoordelijk 
voor de daden van de gebruikers van de 
groep.



STRUCTUUR WABP

WhatsApp 
Buurtpreventie

Coördinator

Deelnemers

Politie

Gemeente



DEELNEMERS

Wie kan deelnemen?

 Ben je 18 jaar of ouder?

 In het bezit van een smartphone?

 Verblijf je veel in je eigen woonomgeving?

 Ben je gepensioneerd of thuiswerker?

 Maak je regelmatig een wandeling in de buurt?

 Ben je beroepsmatig veel op straat? Zoals een postbode, 
pakjesbezorger, thuisverpleger?

Sowieso is iedereen welkom, 
want hoe meer ogen en oren in de 

buurt, hoe beter!

WhatsApp 
Buurt-

preventie

Coördinator

Deelnemers

Politie

Gemeent
e



Intentieverklaring

Iedere deelnemer dient zich bij zijn inschrijving via de website akkoord te verklaren met de
voorwaarden, vooraleer hij toegelaten wordt tot de WhatsApp-groep!

 Dat hij/zij akkoord gaat dat bovenstaande gegevens ter verificatie overhandigd worden aan de
politie, dat de politie deze gegevens verwerkt en dat de politie de toelating tot de WhatsApp-groep
kan weigeren.

 Dat hij/zij deelneemt aan de bovengenoemde WhatsApp-groep en dat de politie zijn/haar naam,
GSM-nummer en adres overmaakt aan de coördinator voor toevoeging aan de WhatsApp-groep.

 Dat hij/zij zich akkoord verklaart met de voorwaarden en gedragsregels voor de leden en de
coördinatoren van deze groep.

 Dat hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze gedragsregels.



COÖRDINATOREN

De deelnemers zijn belangrijk maar de 
coördinator van de WhatsApp-groep heeft 

ook een heel verantwoordelijke rol te 
vervullen!

Werven van deelnemers: o.a brieven uitdelen

Beheren van de tool

Inschrijven en toevoegen van de deelnemers

Doen naleven van de gedragsregels! 

COÖRDINATOR = DRIJVENDE 
KRACHT

WhatsApp 
Buurt-

preventie

Coördinator

Deelnemers

Politie

Gemeent
e



PZ KANTON BORGLOON

WhatsApp 
Buurt-

preventie

Coördinator

Deelnemers

Politie

Gemeente

 Informatieavond in iedere gemeente

 Informatiefiche voor buurtbewoners

 Controle van de deelnemers

 Toewijzen van de deelnemers aan de 

coördinatoren

 Ondersteunen van de coördinatoren

 Opvolging door wijkteam→ eventueel feedback

 Geen permanente opvolging!



GEMEENTE WELLEN

WhatsApp 
Buurt-

preventie

Coördinator

Deelnemers

Politie

Gemeente

 Organisatie van de informatieavond

 Promotie van het project via hun verschillende 

mediakanalen

 Ter beschikking stellen van alle informatie op 

gemeentelijke website

 Creëren van inschrijvingsmodule via de website

 Logistieke ondersteuning voor de coördinatoren



Contactpersoon 

Politiezone kanton Borgloon

Annekatrien Gacoms
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3840 Borgloon
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