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Beste bewoners,                                                                                                                             Meije, januari 2016 

Lange tijd lieten inbrekers de Meije grotendeels met rust, maar de laatste tijd is dat helaas veranderd. We 

horen dat er na een inbraak of poging daartoe door een aantal bewoners uit de Meije toch verdachte auto’s 

of personen zijn gesignaleerd zonder dat men echt voldoende “tastbare” informatie had om de politie te 

bellen. Voor deze (en dringender) situaties is de buurt-WhatsApp heel handig. Er kan dan met elkaar worden 

gecommuniceerd over waar de verdachte personen zich bevinden en wat ze precies uitspoken. 

Elly van Hanswijk van eetcafé De Halve Maan is met Anja de Bruin reeds een dergelijke buurt-WhatsApp 

gestart. Stichting Meijebelangen en het buurtcomité De Stichtse Meije willen dit graag uitbreiden naar de 

rest van de Meije. 

In de praktijk willen we meerdere Meije-WhatsApp-groepen laten draaien met elk hun eigen beheerders.  

De beheerders zullen in meerdere groepen zitten zodat overdracht van de ene groep naar de andere 

geborgd is. Verder zullen we contact zoeken met de omliggende buurt-WhatsApp-groepen, zoals die van 

Zwammerdam, Bodegraven, Nieuwkoop en Woerdense Verlaat, zodat ook daar verdachte situaties gemeld 

kunnen worden en andersom . 

Voor deelname aan de Meije-WhatsApp, dient u in het bezit te zijn van een smartphone en moet u 

minimaal achttien jaar oud zijn. Mocht u nog geen gebruik maken van WhatsApp, dan kunt u deze applicatie 

gratis downloaden vanuit uw eigen app-store. 

De groep is alleen bedoeld voor het melden van verdachte situaties. Voor dingen als gevonden sleutels e.d. 

kunt u de facebookpagina “De Meije buurtpreventie” gebruiken. Door deze pagina te "leuk te vinden" 

ontvangt u automatisch meldingen van deze pagina. 

  

Wanneer u deel wilt nemen aan de Meije WhatsApp-groep graag onderstaande invulstrook vóór 31 

januari  inleveren , ook als u al deelneemt in de bestaande WhatsApp-groep van Elly en Anja. 

 Op deze manier is bij de beheerders bekend welke adressen deelnemen en kan er een groepsindeling 

gemaakt worden.  

Alle groepsdeelnemers die iets verdachts signaleren kunnen 1-1-2 bellen, dit is niet een taak van de 

beheerder. De beheerder is wel als enige in staat leden aan de groep toe te voegen of te verwijderen. Als lid 

hebt u wel altijd de mogelijkheid om zelf uit een groep te stappen. Het is niet persé noodzakelijk dat u als 
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deelnemer altijd uw mobiele telefoon op zak hebt (maar wel handig in geval van onraad). Bent u veel thuis 

maar ligt uw telefoon meestal op de kast dan hebben we u er toch graag bij.  

Nadat we de Meije-WhatsApp groepen hebben aangemaakt ontvangen de deelnemers nadere informatie 

over de buurt-WhatsApp-groep. 

We zullen ook bekijken of het zinvol is borden en /of stickers in de Meije te plaatsen waaruit blijkt dat hier 

een buurt-WhatsAppgroep actief is.    

We hopen dat u zich met velen aanmeldt, dit komt de veiligheid in onze Meije ten goede. 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, ik wil graag deelnemen aan de Meije-WhatsApp voor meer ogen en oren in onze buurt. 

 

Naam: 

Adres: 

Vast huistelefoonnummer: 

E-mail adres: 

Mobiel telefoonummer: 

Ik ben bereid beheerder van de groep te worden:  ja  /  nee 

 

U kunt de strook inleveren bij:  

René van der Knaap (Oude Meije 6),  

John van Lieshout (Meije 165),  

Eetcafé De Halve Maan,  

Jaco Kastelein (Meije 57) of  

José de Feijter (Meije 5) 

 

Bijgaand treft u aanvullende informatie aan over de werking van een WhatsApp-groep als buurtpreventie. 

 

 

 

 



 

 

 

Een WhatsApp-groep als inbraakpreventie 

Veilig wonen = bewust wonen 
Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of 

wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken 

die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties 

melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van 

harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. 

Wat is een WhatsApp-groep? 

WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel 

meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of 

deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groeps-

chat’. Dit is een van de vele functies in WhatsApp die bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn met sms'en. 

Daarnaast maakt deze berichtenservice gebruik van het mobiele netwerk en betaalt u dus niet per 

bericht, zoals met sms’en. 

  



Hoe gebruikt u een WhatsApp-groep? 

 Als u zelf een WhatsApp-groep aanmaakt, weet dan dat u maximaal 100 personen (mobiele 

nummers) aan deze groep kunt toevoegen. 

 U kunt maximaal 50 WhatsApp-groepen aanmaken. 

 Alleen de oprichter van de WhatsApp-groep kan mensen toevoegen aan de groep. Wanneer u zelf 

een WhatsApp-groep creëert, bent u automatisch de contactpersoon van deze groep. 

 Als u zelf wordt toegevoegd aan een WhatsApp-groep, heeft u altijd de controle over uw deelname. 

U kunt in een groep blijven of een groep verlaten wanneer u maar wenst. Onthoud wel dat de 

contactpersoon van de groep als enige de mogelijkheid heeft om mensen (opnieuw) toe te voegen. 

Tips voor het gebruik van een WhatsApp groep 

 Ziet u iets verdachts in uw buurt? Gebruik dan de SAAR-volgorde: 

S = Signaleer 

A = Alarmeer de politie via 1-1-2 

A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken. 

(Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.) 

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

Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen. 

Vermeldt tijdens een mogelijke melding aan 1-1-2 vanuit de Whatsapp-groep dat u lid bent van 

deze Whatsapp-groep, zodat er vanuit de politie terugkoppeling plaats kan vinden. De politie doet 

zijn uiterste best, mocht u echter onverhoopt binnen 48 uur na uw melding geen terugkoppeling 

hebben gehad, neemt u dan contact op met uw wijkagent via 0900-8844. 

 Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder 

risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. 

 Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers van de WhatsApp-groep mag alleen 

voor het doorgeven van een signalement en als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde 

is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht van een verdacht persoon kunnen ook 

goed beschreven worden. Bij voertuigen kunt u denken aan de kleur, het merk, het type en het 

kenteken. 

 Gebruik de WhatsApp-groep van uw buurt alleen voor verdachte situaties en als het om de 

veiligheid in uw buurt gaat om de attentiewaarde hoog te houden. 

 Zowel de politie als de gemeente zitten niet in WhatsApp-groepen: bij verdachte situaties belt u de 

politie via 1-1-2. 

 


