Bijdrage van Johan Swieringa, politiebureau Koudum/ Botte de Boer en Getty Yntema
politiebureau Bolsward.

In de wijk is de burger meester!
Met deze oneliner wil ik u aandacht vragen voor het fenomeen ”Samen voor een veilige
buurt”. Zoals u wellicht uit de pers heeft kunnen vernemen is dit in Nederland in
opkomst. Wat de bedoeling is, is dat u als burger in uw woonomgeving oog krijgt voor
verdachte situaties.
Om simpelweg te omschrijven wat een verdachte situatie is luidt de regel: Alles wat
afwijkt van het normale patroon. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen
langs lopen. Of welke plekken logisch zijn om stil te staan bij een auto. Afwijkend gedrag
kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Via een WhatsApp-groep kunt u
dit soort verdachte situaties delen met uw buren verderop. Ik durf de stelling aan dat
WhatsApp de Engelse afkorting is voor what is happening.
WhatsApp is een gratis berichtendienst voor mensen met een smartphone. In SúdwestFryslân zijn in verschillende buurten en wijken al groepen actief. In zo’n groep wisselen
buurtbewoners snel informatie uit over verdachte situaties in de eigen straat of wijk. Op
die manier helpen inwoners de politie bij het signaleren van verdachte situaties.
Wilt u ook een WhatsApp-groep opstarten dan kunt u in dit bericht lezen hoe het werkt.
De spelregels:
Er is een beheerder van de groep. Hij of zij is aanspreekpunt voor de leden van de groep
en kan mensen aan de groep toevoegen;
Groepen kunnen niet groter zijn dan 100 leden;
Deelnemers van de groep zijn tenminste 18 jaar;
Laat aan de wijkagent weten dat de groep bestaat en hoe groot die is;
De wijkagent maakt zelf geen deel uit van de groep.
De politie komt alleen in actie als er een melding is gemaakt bij 112 en
Volg de volgende stappen bij het zien van een verdachte situatie (SAAR methode):
Signaleer:
Alarmeer 112.
App:
de groep om uw waarneming bekend te maken aan de andere deelnemers. Doe dat
alleen met actuele meldingen. Laat met een WhatsApp-bericht weten dat 112 gebeld is.
Reageer:
Doe dit bijvoorbeeld door naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. Op
die manier kunt u de plannen van een inbreker mogelijk verstoren. U kunt bijvoorbeeld
vragen of hij/zij naar iemand op zoek is of laten merken dat hij zij/gezien is. Doe dit
alleen als u zich veilig voelt. U kunt ook met meerdere personen uit uw WhatsApp groep
naar buiten gaan in plaats van alleen.
Tot slot:
Let op het taalgebruik in WhatsApp. Houd mededelingen zakelijk. Speel geen eigen
rechter en overtreed geen regels of wetten.
Het versturen van foto’s via WhatsApp is alleen toegestaan als dat voor de melding
noodzakelijk is of enige meerwaarde heeft.

Dader kenmerken zoals geslacht, huidskleur e.d. kunnen heel bruikbaar zijn. Bij
voertuigen gaat het om kleur, merk, type en kenteken.
Gebruik de WhatsApp-groep alleen waarvoor het bedoeld is en niet voor onderling
contact of privé-berichten.
Op de vergadering van plaatselijk belang zal dit een mededeling zijn. Mocht u
belangstelling hebben neem dan via johan.swieringa@politie.nl contact op met
ondergetekende. De voorlichting doet de politie en de gemeente zorgt voor informatie die
u ook kunt vinden op de website.

