Stappenplan en spelregels

WhatsApp-groep

Stappenplan

Spelregels

1
		
Zet een groep niet alleen op. Minimaal twee initiatiefnemers.

Meldingen

		 Beter nog is een team van drie leden/coördinatoren te vormen.

Blijf zaken waar u normaal gesproken de politie voor zou bellen 112 of 0900-8844 bellen.

2
		
Neem contact op met de wijkagent zodat deze op de hoogte is van het bestaan
		 van de WhatsApp groep. Maak afspraken over hoe hij of zij op de hoogte wordt
		gehouden.
3
		
Begin klein met ongeveer een 40-tal deelnemers / huizen.

Na het bellen van de politie kunt u eventueel nog een WhatsApp bericht sturen als dat
relevant is. Via een WhatsAppbericht kun je vreemde personen en of voertuigen, deur aan
deur verkopers, baldadigheid en vuurwerkoverlast melden. Meldingen van zaken die geen
prioriteit hebben zoals: defecte straatverlichting, onderhoud groen, overlast hondenpoep,
vernielde verkeersborden of straatmeubilair meldt u zelf bij uw gemeente.

		 Nadien uitbreiden is eenvoudiger.
•

WhatsApp is een burgerinitiatief.

•

De politie komt alleen in actie via een 112 melding.

•

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn.

•

Deelnemers moeten binnen het verzorgingsgebied wonen.

		
Hou goed bij wie er wel/niet mee doen en wie er niet thuis zijn, zodat je later nog
5
		 een keer terug kunt gaan.

•

Laat met 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 of wetten.
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Maak nu een nieuwe WhatsApp-groep aan en voeg de buurtbewoners toe.

•

Het versturen van foto’s van een verdachte mag alleen voor het verstrekken

		
Ga met de teamleden inventariseren wie er mee wil doen. Als meer dan 70%
4
		 van de buurtbewoners zich aanmelden kun je naam, adres, 06-nummer en
		 email adres noteren.

van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk of van

		
Maak ook een Email groep aan van de buurtbewoners.
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		 Dat is handig om mededelingen over de WhatsApp-groep en andere zaken over
		 de buurt te kunnen sturen.
8
		
Verstuur de spelregels van de WhatsApp groep naar alle bewoners.
		
Waak er streng over dat het geen “koffie” groep wordt. Alleen serieuze meldingen
9
		 accepteren. Als iemand zich -na waarschuwen- zich niet aan de regels kun je die
		 persoon uit de groep verwijderen.
		
Mochten er andere WhatsApp-groepen aan jullie eigen gebied grenzen, zorg er
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		 dan voor dat de teamleden in de groepen integreren.
		 Dan kun je elkaars meldingen, als ze relevant zijn, doorzetten.
		
Ga zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je hebt gekregen i.v.m. de privacy.
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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 de WhatsApp groep alleen waarvoor hij bedoeld is en niet voor
privéberichten.
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