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1.

Inleiding

In dit document wordt uitgelegd wat het doel van WhatsApp BuurtPreventie is en hoe het werkt.
Tevens worden enige richtlijnen gegeven voor het gebruik ervan. Dit document vervangt de
vorige versie (160430_WABP Kuukven_v5.docx). Vanaf nu zal dit document (en nieuwere
versies in de toekomst) toegankelijk zijn via de website van het Dorpsoverleg Baarlo
2.

Doel van WABP

WhatsApp Buurtpreventie (WABP) betreft een burgerinitiatief en is een digitale vorm van
buurtpreventie. Het doel van WABP is om via het signaleren en melden van verdachte situaties
bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Bewoners van een straat, buurt of wijk kunnen op
hun smartphone via WhatsApp een groep aanmaken. In deze groep kunnen ze vervolgens
berichten plaatsen met betrekking tot verdachte situaties. Deze aanpak zorgt voor meer “ogen
en oren” in de woonwijken en helpt de bewoners, politie en gemeente bij het bewaken van de
veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Zie ook de nationale WABP-site.
3.

Organisatie WABP in Peel en Maas

Appendix 1 laat zien hoe WABP in Peel en Maas georganiseerd is (overzicht gemaakt op 19
maart 2017).
WABP kent verschillende niveaus waarop gecommuniceerd wordt.
a)

De basis van deze gelaagde structuur wordt gevormd door de WABP-groepen van
straten/buurten/wijken die in alle kernen van Peel en Maas (Baarlo, Maasbree, Kessel,
Helden, Panningen etc.) actief zijn.
Status in Baarlo per 28 juni 2018: er zijn 12 van dergelijke groepen actief, nl. Industriekring BaarloMaasbree, Kuukven/Bong e.o., Helling ’77, Op den Bosch/Napoleonsbaan Zuid, Soeterbeek, De Hei, Vergelt
e.o., Schildersbuurt (incl. Diepenbroeklaan), Napoleonsbaan Noord, De Meuleberg/’t Hetje, Oyen-Hummeren
en Graaf van Kesselstraat e.o. In totaal zijn hier 923 deelnemers bij aangesloten!
Elke groep heeft 1 of (bij voorkeur) meerdere beheerders. In Baarlo zijn momenteel in totaal 28 beheerders
actief.

b)

Per kern is er een overkoepelende app (bijv. Baarlo Beheer WABP) waaraan alle
beheerders van de kern alsmede de wijkagent(en) deelnemen. De wijkagenten voor
Baarlo zijn Ton de Bruin en Eelco Peters. De beheerders kunnen in deze app informatie
uitwisselen met de overige beheerders in Baarlo en met de wijkagenten. De wijkagenten
kunnen ook om advies gevraagd worden. Via deze app kan de politie ook gevraagd
worden om bijv. een kenteken van een verdacht voertuig te checken.
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Andersom kunnen de wijkagenten informatie doorgeven (bijv. afkomstig uit andere
WABP-groepen in de gemeente) die vervolgens door de beheerders in hun eigen
groepen gedeeld kan worden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan waarschuwingen
voor rondtrekkende opdringerige colporteurs (huis-aan-huis verkopers) of (buitenlandse)
klusjesmannen1 die hun diensten op intimiderende wijze aanbieden.
Kortom, in deze groep wordt informatie gedeeld die voor meerdere groepen in de kern
relevant kan zijn. Als blijkt dat bepaalde zaken ook voor andere kernen relevant kunnen
zijn, wordt deze informatie doorgezet naar de groepsapp op het hoogste niveau (zie c).
c)

Weer een niveau hoger zijn er dan nog twee overkoepelende apps waarin ook de
gemeente vertegenwoordigd is. De overige deelnemers van deze apps zijn
vertegenwoordigers van de beheerders van alle kernen (de zgn. hoofdbeheerders) en
van de politie. Waarnemingen of bevindingen die voor meerdere kernen in Peel en Maas
van belang kunnen zijn, worden hierin geëvalueerd en zo nodig doorgegeven aan alle
beheerders van de betreffende kernen.
Recentelijk zijn aan deze apps ook de zogenaamde LCC-ers toegevoegd. LCC staat
voor Lokaal Contactpunt Crisiscommunicatie. Het betreft drie ambtenaren van de
gemeente. Het is de taak van de dienstdoende LCC-er om ingeval van een ramp of crisis
informatie hierover zo snel mogelijk te delen met de kernen die het aangaat.

4.

Rol van de gemeente

WABP is een burgerinitiatief, d.w.z. dat het initiatief voor het opstarten van een WABP-groep bij
de burgers ligt. De rol van de gemeente is beperkt. De gemeente coördineert via de
overkoepelende apps het doorgeven van informatie of waarschuwingen aan een of meerdere
kernen. De gemeente is ook betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse beheerdersdag,
waarbij gemeente, politie en beheerders informatie uitwisselen en afstemmen hoe op bepaalde
zaken gereageerd moet worden. Verder faciliteert de gemeente het aanschaffen en plaatsen
van WABP-waarschuwingsborden. De borden kunnen via de gemeente besteld worden.
Contactpersoon:
Jos Frenken
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Peel en Maas
00316 55489657
Jos.Frenken@PeelenMaas.nl
Wilhelminaplein 1, 5981 CC, Panningen

Alleen de gemeente mag de borden plaatsen. De aanvrager moet daartoe aangeven aan welke
lantaarnpalen ze bevestigd moeten worden. De kosten voor de borden zijn voor de aanvrager.

1

Recent voorbeeld betrof Ierse “travellers”.
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Bij voorkeur wordt per kern de plaatsing van borden gecoördineerd via de beheerdersapp om
een wildgroei aan borden te voorkomen.
5.

Rol van de beheerders

De beheerders coördineren de gang van zaken binnen een WABP-groep. Hierbij kan aan de
volgende aspecten gedacht worden:
•
•
•

•
•
•

Toevoegen van nieuwe deelnemers aan de groepsapp.
Verwijderen van deelnemers die zich bij herhaling niet houden aan de instructies (denk
met name aan het plaatsen van niet relevant commentaar, meningen etc.etc.). Zie
paragraaf 11.
Administratie (beheer van een lijst met namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van de deelnemers). Uitvoerige, niet-urgente informatie zal niet via de app
gedeeld worden maar via de e-mail (denk aan gewijzigde instructies, informatie van de
politie over inbraakpreventie etc.)
Informatie/waarschuwingen van de gemeente, politie of beheerders (uit overkoepelende
apps) in de groepsapp plaatsen.
Gevraagd en ongevraagd verstrekken van advies met betrekking tot meldingen, het
gebruik van de groepsapp etc.
In het verlengde van voorgaand punt ligt het ingrijpen als teveel niet relevante informatie
in de groep geplaatst wordt, mensen met elkaar in discussie gaan etc. etc. Zie paragraaf
11. Afhankelijk van de situatie zal de beheerder commentaar in de groepsapp plaatsen of
deelnemers persoonlijk benaderen via een privé-app.

Wat doet een beheerder niet:
•
•

6.

De beheerder is geen vervanger van de politie.
De persoon die een verdachte situatie meldt, is tevens verantwoordelijk voor de
afhandeling hiervan (bijv. inschakelen van de politie), niet de beheerder(s)2. Men kan wel
altijd via een privé-app de beheerder(s) om advies vragen.
Aanmelden bij WABP

In Baarlo kan men zich voor WABP aanmelden via het e-mailadres baarloveilig@gmail.com.
Conform de richtlijnen van het hoofdbeheer van WABP Peel en Maas dient men bij aanmelding
de volgende gegevens te verstrekken: naam, adres, e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

Degene die het incident waarneemt, moet zelf de politie bellen omdat de politie vragen gaat
stellen die alleen beantwoord kunnen worden door de persoon die de situatie ziet/gezien heeft.
2
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Er mogen meerdere personen per adres aangemeld worden. De WABP-coördinator van Baarlo
zal aan de hand van de verstrekte gegevens bekijken aan welke groep men kan gaan
deelnemen. Als er in de buurt van de aanmelder nog geen groep actief is, bestaat eventueel de
mogelijkheid om toegevoegd te worden aan een andere WABP-groep in de nabije omgeving.
Als er in de nabije omgeving geen groep actief is, zal de coördinator vragen of de aanmelder
zelf een groep wil opstarten. Dit kost niet veel werk en de coördinator kan daarbij helpen en
aanvullende informatie verstrekken.
De verstrekte gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en worden alleen met de
beheerders gedeeld en verder niet aan derden verstrekt.
Het adres is nodig om:
a) te bepalen aan welke groep men toegevoegd moet worden en
b) de dekkingsgraad en spreiding van de deelnemers in Baarlo in kaart te brengen (als door
het hoofdbeheer en/of de politie daarom gevraagd wordt).
Het e-mailadres wordt gebruikt om incidenteel aanvullende, relevante informatie te sturen die te
uitvoerig is om in een app te zetten. Men kan hierbij denken aan informatie van de politie (bijv.
over inbraakpreventie) of WABP-gerelateerde informatie (zoals gewijzigde richtlijnen, uitleg aan
de hand van voorbeelden uit de praktijk etc.).
7.

Aanpak van meldingen in een WABP-groepsapp

Geadviseerd wordt om bij meldingen te werken volgens het SAAR-principe: Signaleer (een
verdachte situatie), Alarmeer (de politie via 112 of 0900-8844), App (deel de waarneming in de
app en meld of de politie gealarmeerd is) en Reageer (probeer een gesprek aan te gaan met
een verdachte persoon mits het veilig/zonder risico is).
Als er zich een situatie voordoet, die een melding rechtvaardigt, zijn er drie mogelijkheden:
•
•
•

U belt de politie via 112 en plaatst daarna een melding in de groepsapp.
U belt de politie via 0900-8844 en plaatst daarna een melding in de groepsapp.
U volstaat met het plaatsen van een melding in de groepsapp.

In de paragrafen 8 t/m 10 wordt toegelicht wanneer welke van de genoemde opties van
toepassing is.
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8.

Welke informatie moet melding in groepsapp bevatten

Een melding in de groepsapp moet de volgende informatie bevatten:
•
•
•
•

Begin altijd met je voornaam en achternaam (andere leden, die niet op je contactlijst
staan, zien anders alleen maar een 06-nummer staan).
Geef altijd de locatie van de onveilige/verdachte situatie aan: straat en huisnummer.
Omschrijf beknopt en duidelijk waar het om gaat. Verstrek relevante info zoals bijv.
signalement (geslacht, huidskleur, lengte en kleding), automerk, kenteken, kleur, in
welke richting een verdachte gevlucht is etc.etc..
Vermeld of de politie gebeld is.

Eventueel kunnen foto’s/filmpjes van verdachte personen en voertuigen in de groepsapp
geplaatst worden. Het is echter niet de bedoeling om deze verder te delen via andere social
media zoals Facebook, Twitter etc. Het breed verspreiden van informatie over verdachten (via
een opsporingsbericht) is een taak van de politie.
Waarschuwing: wees alert en verzamel zoveel mogelijk informatie. Uw eigen veiligheid staat
altijd voorop en speel NOOIT voor eigen rechter !!
Appendix 2 is afkomstig van de nationale WABP-site en kan, mits er voldoende tijd voor is, een
hulpmiddel vormen voor het verstrekken van zoveel mogelijk relevante informatie:
Bij twijfel of een melding in de groepsapp geplaatst moet worden: neem gerust contact op met
een van de beheerders en zij zullen het (eventueel samen met de politie) beoordelen. Elke
melding, met inachtneming van de randvoorwaarden voor het gebruik van de groepsapp, wordt
behandeld als een serieuze melding met een serieus motief.
Politie bellen via 112 gevolgd door melding in groepsapp3

9.

De politie moet via 112 gebeld worden bij levensbedreigende- en heterdaadsituaties.
Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•
•
•
•
3

Aanrijding met gewonden
Mishandeling
Beroving
Steekpartij
Vechtpartij
Als er iemand onwel wordt
Inbraak op heterdaad

Informatie over 112: https://www.politie.nl/themas/contact-112.html
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•
•
•
•

Diefstal op heterdaad
Vernieling op heterdaad
Vandalisme op heterdaad
Ontvoering of een poging tot ontvoering

In al deze gevallen zal de meldkamer met spoed een politieauto sturen. Nadat u de politie
gebeld heeft, kunt u (evt. na overleg met de politie hierover) een melding in de groepsapp
plaatsen. Op deze wijze kunnen buurtbewoners snel gewaarschuwd worden voor gevaarlijke
situaties of vluchtende daders en het kan de politie helpen bij het lokaliseren van de daders.
Ander voorbeeld uit de praktijk:
Voorbijgangers (te voet of per auto) maken foto’s en/of aantekeningen van huizen. Deze
situatie is besproken met de politie en de slotconclusie was dat hiervoor 112 gebeld mag
worden, gevolgd door een melding in de groepsapp. De meldkamer zal dan de dichtstbijzijnde
politiepatrouille er op af sturen. De politie zal de identiteitsbewijzen van de personen
controleren, vragen waarom ze foto’s/aantekeningen maken4 en kijken of er bijv. geen gestolen
waar in de auto ligt. Als alles in orde is en niets verdachts wordt aangetroffen, kan de politie op
dat moment verder niets doen. Het is daarbij te hopen dat van de controle een
afschrikwekkende werking uitgaat voor mensen met verkeerde bedoelingen.
Politie bellen via 0900-8844 gevolgd door melding in groepsapp5

10.

Het kan ook gebeuren dat er wel politie nodig is, maar het geen spoedgeval betreft (geen
levensbedreigende- of heterdaadsituatie). In die gevallen moet het landelijke politienummer
0900-8844 gebeld worden. Hierbij moet men er rekening mee houden dat het vanwege een
wachtrij even kan duren voordat u contact krijgt met de politie
Denk bijvoorbeeld aan:
•
•
•
•
•
•

Verkeerd geparkeerde auto's
Burenruzie (bij mishandeling etc. toch 112 bellen)
Baldadig gedrag (dat mogelijk kan uitmonden in vernieling)
Geluidsoverlast.
Vermoedens dat ergens inbraak heeft plaatsgevonden (geen heterdaadsituatie)
Oplichting, bijv. a) opdringerige colporteurs (huis-aan-huis verkopers) b) (buitenlandse)
klusjesmannen die hun diensten op intimiderende wijze aanbieden en achteraf een
gepeperde rekening presenteren of c) mensen die zich met een smoesje naar binnen

4

Meestal volgt een nietszeggend antwoord (bijv.: foto’s zijn voor het thuisfront om te laten zien hoe
mooi het hier is). Het kunnen overigens ook ambtenaren zijn die in het kader van de WOZ panden aan
het vergelijken zijn.
5
Informatie over 0900-8844: https://www.politie.nl/themas/contact-0900-8844.html
7

Contact: baarloveilig@gmail.com

©BZ
15 februari 2019

WABP Baarlo

•

proberen te praten om vervolgens hun slag te slaan (of je aan de voordeur aan de praat
houden terwijl anderen via de achterdeur binnendringen).
Afhankelijk van hoe bedreigend de situatie ervaren wordt, kan hierbij overwogen worden
om toch 112 te bellen.
Een auto die ergens in de buurt geparkeerd staat of (opzichtig/langzaam) rondrijdt,
waarbij de indruk ontstaat dat de inzittenden de buurt aan het observeren zijn. Hetzelfde
geldt voor voetgangers waarvan men de indruk krijgt dat ze de buurt aan het observeren
zijn.
Toelichting: Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren
– als zij de kans krijgen zelfs zorgvuldig – een huis: maken een inschatting hoe makkelijk
ze binnen kunnen komen en bekijken van buiten wat er binnen voor het grijpen ligt. Ze
schatten in hoe makkelijk ze weer weg kunnen komen en hoe goed er opgelet wordt door
buurtbewoners. Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien. Denk hierbij
aan speurend rondlopen, meerdere malen dezelfde route lopen, bij huizen naar binnen
kijken, aanbellen, aan deuren of ramen voelen, om huizen heen lopen, gereedschap of
een steen verstoppen (om later te gebruiken). Wat kunt u doen? Ziet u één of meer van
dit soort gedragingen, dan kunt u bijvoorbeeld deze persoon aanspreken. Vragen of hij de
weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een
inbraak, dan zal uw aandacht hem misschien ontmoedigen om zijn plannen door te
zetten. Mensen met verkeerde bedoelingen vinden het niet fijn als ze merken dat ze
geobserveerd worden. Durft u dit niet, of heeft u er een slecht gevoel bij, dan belt u de
politie.

Het wordt herhaaldelijk door de politie benadrukt: liever 10x voor niets gebeld dan 1x te weinig.
Kortom, vertrouw je iets niet, aarzel dan niet en bel de politie (0900-8844).
11.

Alleen melding in groepsapp

Als bij het waarnemen van onbekende personen of voertuigen geen sprake is van opvallend
verdacht of onveilig gedrag kan soms in eerste instantie volstaan worden met een melding in de
groepsapp. Hiermee kunnen twee dingen worden bereikt:
•
•

De andere deelnemers worden hiermee geattendeerd op de personen/voertuigen en
worden aldus gestimuleerd om extra oplettend te zijn als ze in hun straat opduiken.
Andere deelnemers kunnen evt. duidelijkheid verschaffen over de situatie.
o

Voorbeelden uit de praktijk:
▪
▪

Een onbekende auto in de buurt bleek van een loodgieter te zijn die in
dezelfde straat aan het werk was.
Een auto met vreemde kentekenplaten betrof een auto waarmee een
buurtgenoot een proefrit aan het maken was.
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Als blijkt dat andere bewoners ook geen goed gevoel hebben bij de situatie/waarneming die u
meldt (of ze hebben hetzelfde gezien en vertrouwen het ook niet), kan alsnog besloten worden
om de politie te bellen. Het tijdstip van de dag (overdag of ’s avonds/’s nachts) speelt hierbij
uiteraard ook een rol.
Als u een kenteken van een verdacht voertuig vermeldt, zal de beheerder dit via de
overkoepelende app altijd door de wijkagenten laten checken!
12.

Zaken die niet in de groepsapp thuishoren

Het gaat hierbij om de zogenaamde “ruis”: opmerkingen die niets toevoegen aan een melding.
Bij elke opmerking die in de groepsapp geplaatst wordt, krijgen alle andere deelnemers een
signaal. Als dit te vaak gebeurt ten gevolge van berichten die niets toevoegen, gaat dat irriteren
en bestaat het risico dat deelnemers zich terugtrekken uit de groep. En dat is nu precies wat we
niet willen……
Voorbeelden van zaken die niet in de groepsapp thuishoren:
•
•

•
•
•
•

13.

Bedankjes (in woorden of emoticons, zoals het bekende duimpje)
Uw mening over een situatie of melding. Het boeit de andere deelnemers niet of u het
ergens wel of niet mee eens bent of dat u een persoon, waarover een melding gaat,
zielig vindt. Zoals in de praktijk gebleken is, kan dit laatste beter ter beoordeling aan de
politie overgelaten worden.
Suggesties, tenzij het echt iets toevoegt. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om te melden
dat “vreemde” personen die in de buurt rondlopen misschien de nieuwe bewoners van
een bepaald pand zijn. Het heeft alleen zin om dit te melden als u het zeker weet.
Op elkaars berichten reageren, tenzij het een relevante, concrete toevoeging betreft.
Verkeerd taalgebruik (vloeken, schelden, discrimineren etc.)
Met elkaar gaan “chatten” of discussiëren in de groepsapp. Als u iets met iemand wilt
delen, doe dit dan individueel (één-op-één) via een privé-app. Hetzelfde geldt als een
melding niet duidelijk is; bespreek dit met de melder en/of de beheerders via een privéapp en niet in de groepsapp. De melder kan aldus gevraagd worden om meer informatie
in de groepsapp te zetten.
Voorwaarden voor deelname aan WABP

•
•

Deelnemers aan de groepsapp moeten minimaal 18 jaar zijn.
Er mogen meerdere mensen per adres deelnemen aan de groepsapp. Het is belangrijk
om een goede dekking te hebben, niet alleen in de avonduren maar ook overdag (veel
mensen zijn vanwege hun werk overdag niet thuis, dus dan is het goed om er ook
andere gezinsleden bij te hebben die evt. wel wat vaker overdag thuis zijn).
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14.

Privacy
-

staat hoog in het vaandel, dus:

•

Gegevens die via de groepsapp gedeeld worden, worden discreet behandeld en niet
aan derden verstrekt en/of op social media gepubliceerd (Facebook, Twitter etc.).
Wees terughoudend met het plaatsen van namen, foto’s en/of video’s van mogelijke
verdachten/verdachte voertuigen. In de groepsapp mogen deze evt. worden
geplaatst, maar het is niet de bedoeling om deze verder te delen via andere social
media zoals Facebook, Twitter etc. Het breed verspreiden van informatie over
verdachten (via bijv. een opsporingsbericht) is een taak van de politie.
Contactgegevens die de beheerders van de buurtbewoners ontvangen (adressen,
06-nummers etc.), worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

•

•
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