
Inbraakweetjes

Bewoners kunnen belangrijke rol spelen bij oplossen inbraken
Slechts een klein percentage van de woninginbraken in Nederland wordt opge-
lost. In Zevenaar ligt dit percentage op 18%. Vaak gebeurt dit met de hulp van 
oplettende burgers. Is de politie niet op tijd, dan is er in ieder geval een kenteken 
genoteerd of een helder signalement.

Verdachte situaties melden is belangrijk!
Uit onderzoek van de politie blijkt dat buurtbewoners helaas maar weinig ver-
dachte situaties melden bij de politie. Dat gebeurt slechts in 2 van de 10 gevallen. 
Er is dus veel te winnen met een grotere meldingsbereidheid.

Inbrekers onder de mantel van anonimiteit
Veel inbrekers lopen of rijden door een woonwijk, op zoek naar een inbreekadres. 
Ze wanen zich onkwetsbaar omdat ze denken dat ze zich onopgemerkt door je 
woonwijk bewegen.

Inbraakpreventietips
Kijk op: www.politie.nl > Thema’s > Preventietips > Woninginbraak

WhatsApp
Buurtpreventie

In combinatie met locatie
Loopt nu op de …. of        Rijdt in de richting van ….

Signaleren

Alarmeren

Appen

Reageren

De SAAR-methode
Deelnemen doe je volgens de SAAR-methode:

Let altijd op het gedrag van een persoon; wat is (niet) normaal in 
de buurt op dat tijdstip? Een ‘onderbuikgevoel’ kan een belangrijke 
aanwijzing zijn.

Signaleer je een verdachte situatie of persoon? Bel dan 112.

Vermeld bij de meldkamer dat je in een WhatsApp-groep zit in het 
kader van inbraakpreventie.

Nadat je 112 hebt gebeld, stuur je je wijkgroep een WhatsApp-bericht 
met een beschrijving van de situatie.

Begin een bericht altijd met het feit dat je 112 al hebt 
gebeld. Dat voorkomt overbelasting van de meldkamer.

Reageren betekent dat je, als het mogelijk is, naar buiten gaat en in 
gesprek gaat met de persoon in kwestie. Hij weet dan dat hij in de 
gaten gehouden wordt. Doe dit alleen als dit veilig kan, zonder risico.

Noteer een signalement
Belangrijke punten:

Beschrijving persoon                Beschrijving voertuig

• Geslacht
• Uiterlijk
• Leeftijd
• Lengte
• Postuur
• Afkomst
• Kleding
• Bijzondere kenmerken

• Auto
- kenteken
- kleur
- merk
- type

• Fiets
• Bromfi ets
• Lopend
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Wat is BuurtWhatsApp? 
BuurtWhatsApp is bedoeld om woninginbraak en andere criminaliteit in je 
buurt tegen te gaan. Bewoners spelen daarbij een belangrijk rol. Via Buurt-
WhatsApp melden zij verdachte situaties of personen eerst bij 112 en daarna 
aan de andere buurtbewoners.

De WhatsApp-groep
De WhatsApp-groep bestaat uit 
buurtbewoners van 18 jaar en ouder.
Elke WhatsApp-groep heeft één 
of meer beheerders, die de leiding over de 
groep hebben.

Gebruik BuurtWhatsApp
Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon signaleert, belt 
hij 112 en stuurt een bericht naar de WhatsApp-groep. Zo ontvangt iedereen 
binnen de groep een melding. Iedereen is dus op de hoogte van verdachte 
situaties en is extra alert.

Rol van de beheerder
Elke WhatsApp-groep wordt beheerd door één of meer 
beheerders. Zij voegen nieuwe leden toe en vormen het eerste aanspreek-
punt. Bijvoorbeeld wanneer de wijkagent de WhatsApp-groep wil benaderen 
om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen.

BuurtWhatsApp
Zevenaar

WhatsApp
Buurtpreventie

BuurtWhatsApp oprichten / meedoen
Het initiatief om een BuurtWhatsApp op te richten wordt genomen door een 
buurtbewoner. Die nodigt andere buurtbewoners uit om ook mee te doen. Ben je uitgeno-
digd en wil je meedoen? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in en stuur het terug aan 
de initiatiefnemer. Hij/zij voegt je dan toe aan de BuurtWhatsapp.

Aandachtspunten / spelregels
• BuurtWhatsApp is een burgerinitiatief.
• Gemeente/politie is géén trekker van het project.
• Minimale leeftijd 18 jaar.
• Gebruik de SAAR-methode.
• Altijd eerst 112 bellen. Laat elkaar weten dat 112 is gebeld.
• Let op taalgebruik; niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
• Serieus gebruik / geen zinloos geklets.
• Let op je eigen veiligheid!

AANMELDFORMULIER

Ja, ik doe mee!

Achternaam

Voornaam      M / V

Adres

Postcode      Woonplaats

Mobiel nummer

E-mail

Geboortedatum

Wil je beheerder zijn van je WhatsApp-groep?        Ja      Nee

AANMELDFORMULIER


