
Spelregels:

• Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

• Per huishouden mogen meerdere gezinsleden lid worden van de WhatsApp-groep

• Deelnemers zijn woonachtig in de wijk/buurt waar de WhatsApp-groep betrekking op heeft.

• WhatsApp is een burgerinitiatief.

• De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844.

• Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is!

• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

• Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.

• Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor 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.

• Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling 
contact/privéberichten.

• Deelnemers gebruiken de WhatsApp-groep volgens de SAAR-afkorting

o  S = Signaleer. Dit is enkel het constateren van een situatie die in aanmerking komt 
om te melden. U ziet bijvoorbeeld meerdere malen een onbekend autobusje 
langzaam door de straat rijden.

o A = Alarmeer. In het voorbeeld van het autobusje is er geen direct gevaar of 
dreigende situatie. Gebruik in zo’n geval het 0900-8844 nummer, in het geval van 
spoed belt u naar 112. 

o A = App de situatie in de buurtpreventie App. In het geval van het voorbeeld vat u 
kort uw gesignaleerde gebeurtenis samen "onbekend wit Ford Transit busje met 
kenteken xx-xx-xx meerdere malen langzaamrijdend gepasseerd en gemeld op 
nummer 0900-8844" geef altijd aan dat u al gebeld heeft naar 0900-8844 (of 112).

o R = Reageer. Eventueel reageren. Schat de situatie in naar eventuele risico's voor 
eigen veiligheid. Indien die laag zijn kunt u naar buiten gaan en de bestuurder 
aanspreken dan wel laten zien dat u hem of haar in de gaten houd.

• Reageer niet als er niets te melden is. (geen reacties als ‘hier is het rustig’ of ‘niets gezien’).


