Hollandscheveld heeft WhatsApp-groep
tfC
Wethouder Jan Steenbergen heeft vorige week in Hollandscheveld het bord
WhatsApp Buurtpreventie onthuld. Inwoners van Hollandscheveld hebben zich
verenigd in een speciale WhatsApp-groep,
om zo de criminaliteit in het dorp aan te
pakken.
Het initiatief is genomen door buurtbewoner Arjan Zomer. 'Eind januari besprak ik
met mijn buurmeisje dit idee. zij voelde
zich op een gegeven moment onveilig
vanwege een verdachte auto in de buurt
en toen kregen we het over het oprichten
van een chatgroep op WhatsApp.
'Er zijn dertig buurtbewoners aangesloten
bij de WhatsApp-groep. 'Samen houden
we de buurt in de gaten, dat geeft een
veilig gevoel. Vooral de oudere mensen
zijn blij met de WhatsApp-groep', zegt
Zomer. Het bord aan het Zuideropgaande
is aangeboden door De Smederijen.
SNELLE SIGNALERING
Het doel van WhatsApp-groepen is een
snellere signalering van verdachte personen en situaties en het verhogen van de
meldingsbereidheid.
De WhatsApp-groep wordt gebruikt in
'112-waardige' situaties, Daarbij moet
onder meer worden gedacht aan babbeltrucs, woningeninbraken, pogingen daartoe en overvallen.
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Als een deelnemer aan een WhatsAppgroep een verdachte situatie ziet, belt hij of
zij eerst 112. Daarna plaatst de beheerder
een bericht in de WhatsApp-groep. Buurtbewoners die meedoen aan WhatsApp-groepen worden waakzamer en alerter en zijn
eerder geneigd de politie te bellen als ze
iets verdachts zien.
LOKALE INBREKERS
Inbraken worden vaak gepleegd door lokale
inbrekers.

Die weten wel dat er een WhatsAppgroep in hun buurt actief is. En dat schrikt
af. De politie is nooit deelnemer in
WhatsApp-groepen. Dat is logisch, want bij
het signaleren van een heterdaadsituatie
is 112 bellen de eerste handeling. Buurtbewoners die ook een WhatsApp-groep wil
oprichten, kunnen rekenen op de hulp van
de politie. De wijkagent helpt u graag met
informatie op weg.
Meer informatie is te vinden op
www.wabp.nl.

