Inschrijfformulier WhatsApp Buurtpreventie

WhatsApp buurtpreventienetwerk

NAAM GROEP
NAAM
VOORNAAM
ADRES
POSTCODE /
WOONPLAATS
GSM NUMMER

Wij starten met enkele enthousiastelingen uit de omgeving een

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik akkoord te
gaan met bijgevoegde regels.

WhatsApp buurtpreventienetwerk op. Dit gebeurt in
samenwerking met politiezone Carma en stad Bree.
Waarom WhatsApp buurtpreventie?

……
HANDTEKENING

Via een slapend WhatsApp-netwerk (groep) sta je in verbinding
met je buren. Samen zien we meer en worden verdachte
personen of voertuigen sneller opgemerkt. Bedoeling is dat de
groep enkel actief wordt als er zich effectief iets verdachts
voordoet. Het is dus zeker geen reclame- of chatkanaal.
Heb je interesse om aan te sluiten?
Laat dat dan weten aan onderstaande contactpersoon
Op dinsdag 23 januari vindt er om 20.00 u een vrijblijvende
infoavond plaats in het stadhuis (kapel)

Coördinatie stad Bree:
Erika Clysters, 089 84 85 00, centralebalie@bree.be

Extra informatie
Beschik je over een EHBO-brevet (reanimatie) en mogen
wij je contacteren in geval van nood?
JA – NEE
Beschik je over camerabewaking in huis/tuin en ben je
bereid deze beelden ter beschikking te stellen voor
onderzoek?
JA – NEE
Eventuele opmerkingen?

HUISREGELS WHATSAPP BUURTPREVENTIEGROEP
AANSLUITEN BIJ DE GROEP
1. Deelnemers zijn woonachtig, werkzaam of gevestigd in de betrokken
buurtgroep.
2.

Je verklaart je akkoord dat je gegevens bezorgd worden aan de
lokale politie, die hiermee op de hoogte gesteld wordt dat je deel zal
uitmaken van deze WhatsApp groep.

GEBRUIK VAN DE GROEP
1. De politie komt ALLEEN in actie na een melding via 101.
2. Gebruik WhatsApp volgens het SAAR-principe:

Signaleer

Alarmeer 101

(laat weten dat je deel uit maakt van een WhatsApp groep
en deze op de hoogte stelt)

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.



APP in de groep om je melding bekend te maken.



Reageer

(enkel actuele meldingen, en vermeld hierbij eveneens dat je
101 verwittigd hebt)
(Stap naar buiten en ga bijvoorbeeld op een beleefde rustige
manier een gesprek aan met de persoon in kwestie. Vraag
bijvoorbeeld of de persoon hulp nodig heeft.).

Meld zoveel als mogelijk en probeer een goed signalement te geven.

Vervoer: te voet, per fiets, bromfiets, auto, …

Voertuig: MERK, kleur, type, KENTEKEN, opvallende
kenmerken, …

Geslacht, postuur, lengte, geschatte leeftijd, …

Gezicht: neus, oren, ogen, opvallende kenmerken (baard, bril,
…)

Kleur haar en huid

Kleding: scan de persoon van boven naar beneden, let op
bijzonderheden.

Vermomming

Bagage
Het versturen van foto’s van een verdachte en/of een voertuig via
WhatsApp mag alleen ten behoeve van het versterken van het
signalement.
Let op je taalgebruik. Niet vloeken, schelden of discrimineren
Speel geen eigen rechter. Breng jezelf niet in gevaar en overtreed
geen regels of wetten.
Gebruik de WhatsApp groep waarvoor het bedoeld is. Niet voor
onderling contact, reclame of privé-berichten.
Informatie verkregen via de WhatsApp groep mag in geen geval verder
(online) verspreid worden! Dus niet via andere sociale media kanalen.
Het zich niet houden aan de afspraken leidt tot verwijdering uit de
groep. In geval van schendingen tegenover de wetgeving wordt de
politie verwittigd.

