Het hoe en wat van buurtpreventie in onze wijk Daalhuizen-Velp.
In onze mooie wijk Daalhuizen wordt aan buurtpreventie gedaan. Het doel van
buurtpreventie is om de veiligheid in de buurt te bevorderen door u, als
bewoners, op de hoogte te houden van veiligheidszaken in uw buurt. De
werkgroep Verkeer & Veiligheid staat dan ook in nauw contact met de
buurtagent, die belangrijke informatie over de veiligheid met ons deelt.
Allereerst delen wij de informatie met bewoners door middel van de e-mail.
Wanneer u deelneemt aan deze vorm van buurtpreventie, ontvangt u zo af en
toe een e-mail die van belang kan zijn voor uw eigen veiligheid of voor die van
uw buurtgenoten. Alle berichten worden verstuurd in BCC, zodat de deelnemers
niet elkaars e-mailadressen ontvangen en de privacy van alle deelnemers
gewaarborgd is. In onze wijk Daalhuizen zijn ruim 400 woningen en momenteel
is voor de buurtpreventie via de e-mail het aantal deelnemers 180.
Ook zijn wij dit jaar gestart met WhatsApp groepen. De deelnemers daaraan
kunnen verdachte zaken in de WhatsAppgroep vermelden, zodat alle deelnemers
alert zijn op de gemelde verdachte zaken. Er zijn in totaal ongeveer 80
buurtbewoners aangesloten bij de WhatsAppgroepen. De spelregels voor
WhatsApp treft u ook aan in deze nieuwsbrief.
Elke bewoner van Daalhuizen kan deelnemen aan deze vormen van buurtpreventie.
De deelnemer moet wel 18 jaar of ouder zijn.
Wilt u zich aanmelden voor de email – waarschuwingen? Stuur dan een email bericht aan bp-daalhuizenvelp@qaleido.nl met vermelding van uw naam, adres
en postcode.
Voor deelname aan de WhatsApp stuurt u eveneens een email - bericht aan
bp-daalhuizenvelp@qaleido.nl met vermelding van uw naam, adres, postcode, nu
óók uw mobiele nummer. U kunt ook aan beide deelnemen.
Wij hopen u te mogen begroeten als deelnemer van de buurtpreventie, want:
samen zorgen we voor een veilige buurt!
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De leeftijd van de deelnemers is minimaal 18 jaar.
Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk waar de groep is
opgericht.
WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie
wanneer een melding bij 112 is gedaan.
Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
S = Signaleer A = Alarmeer 112 A = App om je waarneming
bekend te maken aan anderen. R = Reageer, door bijvoorbeeld
naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
De bedoeling is dat de verdachte persoon wordt verstoord om de
plannen uit te voeren. Neem daarbij altijd eerst eigen veiligheid in
acht en neem enkel acties die geen risico voor u opleveren. Maak
bijvoorbeeld een praatje met de verdachte persoon.
Laat door middel van een WhatsAppbericht aan elkaar weten dat
112 gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
Let op het taalgebruik en neem algemene fatsoensnormen in acht.
Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels en/of wetten.
Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen
van een voertuig.
Het versturen van foto’s van een verdachte persoon is alleen
toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement en alleen
wanneer dit voor de melding noodzakelijk dan wel meerwaarde
heeft.
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht
kunnen ook goed beschreven worden.
Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het
kenteken.
Gebruik deze WhatsAppgroep(en) alleen waar het voor bedoeld is
en niet voor onderling contact/privéberichten
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