
Beste bewoners. 
 
Het buurtpreventieteam en ook de politie lijkt het verstandig een whatsapp-groep op te richten voor de 
buurt Maandereng. U zal denken, waarom is dat nodig wanneer we al een buurtpreventieteam 
hebben. Dat kunnen we met een aantal redenen goed aan u voorleggen. 
 
Het buurtpreventieteam heeft niet genoeg capaciteit om de gehele week te surveilleren in de wijk(dit 
ten treure, het uitgangspunt is uiteindelijk dat wel te bereiken) Op de dagen dat we dus niet lopen 
stellen jullie als burger de hulpdiensten in staat bij verdachte omstandigheden te surveilleren, ook is 
het handig voor als we wel lopen. Zo krijgen we actueel mee wat er gaande is in de wijk op de 
momenten dat we in een andere straat dan een bijzonderheid aan het surveilleren zijn. 
 
U loopt dus niet actief mee met het team maar u stelt hun, de hulpdiensten en uw medebewoner wel 
in de gelegenheid belangrijke punten te constateren en actie te ondernemen. Toch hopen we dat we u 
voldoende motiveren om ook lid te worden van het team en mee te surveilleren door de wijk. 
 
Nog even de voordelige punten op een rij: 

 
* Het geeft u een goed gevoel iets te kunnen doen voor uzelf en uw medemens 
* Het helpt het buurtpreventieteam op sommige momenten gerichter te kijken naar    
   wijkproblematiek tijdens surveillance en daarbuiten   
* Het helpt de hulpdiensten sneller en directer te handelen bij verdachte situaties. 

 
Spelregels 
 
Deelnemersvoorwaarden/spelregels WhatsApp Maandereng (opgesteld door de gemeente) 
 
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. 
 
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd Maandereng 
 
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112   
gedaan wordt. 
 
4. 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 bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”).  
Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. 
 
5. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een 
regen van 112 meldingen. 
 
6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 
 
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon 
vasthouden tijdens het besturen van een voertuig. 
 
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een 
signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. 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.  
9. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling 
contact/privéberichten.  
 
Meld u aan op info@bptede.nl of via het aanmeldformulier van de gemeente Ede. 


