
Samen sterk & veilig 
WhatsApp Buurtpreventie 

Wijkgemeenschap Groot Deijleroord 



Hartelijk welkom in het Deijlercentrum!  

Programma 

 

Welkom door Nico van Egmond, Voorzitter 

 

• 19.30 Presentatie over buurtapps,  Maria Bellekom-Vogels 

 

• 20.00 uur Voorlichting over beveiliging van uw eigen woning door firma Alter uit Den Haag 

 

• 20.30 uur Presentatie verkeersplannen (ca 20 minuten), Joop Steinebach 

 

Aansluitend gelegenheid om met elkaar na te praten 



Omvang van de wijk    



Leden van het bestuur Wijkgemeenschap 

Voorzitter: 

Nico van Egmond 
Secretaris: 

Maria Bellekom – Vogels 
Penningmeester: 

Herman Sprock 

Lid gebouw: 

Netty Lamaker 
Lid gebouw: 

Farhad Amini 
Lid verkeerszaken: 

Joop Steinebach 



Aantal misdrijven in Wassenaar 

http://drimble.nl/inbraken/wassenaar/ 

http://nos.nl/artikel/2063949-hoeveel-misdaad-is-er-in-jouw-gemeente.html 



Stijging aantal inbraken in Wassenaar 

https://www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart?geoquery=2241+Wassenaar,+Nederland&distance=5.0
https://www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart?geoquery=2241+Wassenaar,+Nederland&distance=5.0


Hoe bescherm ik mijn woning 

https://www.youtube.com/watch?v=ubH8oViMFFk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ubH8oViMFFk
https://www.youtube.com/watch?v=ubH8oViMFFk


Aantal inbraken neemt af in wijken met 
buurtpreventie 



Wat is Whatsapp 

• Berichtenservice (soort SMS voor alle smartphones) 

• App is gratis 

• Verzenden & ontvangen van berichten is gratis 

• Zowel tekst, beeld als spraakberichten mogelijk 

• Groepsgesprekken (Groeps chat)  

• Meer info: www.whatsapp.com 



Doel van Whats app Buurtpreventie  

• Veilige wijken 

• Samen een oogje in het zeil houden 

• Melden van verdachte situaties 

• Plannen van verdachte persoon verstoren 

• Voorkomen van inbraak 



Actueel bericht 



Wat is WhatsApp Buurtpreventie ? 

2 tot 4 

beheerders 

Tot 30 leden 

WhatsApp 

buurtpreventiegroepen zijn 

extra ogen en oren voor de 

politie 

 

Leden van de groep die een 

verdachte situatie in de buurt 

signaleren kunnen de verdachte 

situatie in de gaten houden en 

via hun WhatsApp groep andere 

buurtbewoners op de hoogte 

houden en erbij betrekken 

 

Uiteraard belt men bij een 

plaatsvindend vergrijp 1-1-2 

Eén WhatsAppgroep 

per 100 à 150 

huishoudens! 



Voorbeeld van signaleren, alarmeren en 
appen 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyuL4EYiP2Q


SAAR 



De Kunst van het signaleren 

https://www.youtube.com/watch?v=CgJDoQ0in0s 

https://www.youtube.com/watch?v=CgJDoQ0in0s
https://www.youtube.com/watch?v=CgJDoQ0in0s


Volgorde van handelen 



Wat doet organisatie WABP ?  

 

• In kaart brengen van buurtpreventie groepen 

 

• Aspirant leden kunnen zien of er een groep bestaat 

 

 Brengt beheerders van aangrenzende wijken met elkaar in 
contact 

 

• Verstrekt materiaal om in de buurt zichtbaar te maken dat er 
een buurtpreventie groeps app is 

 



Overlapping en GroepsApps 
 



Spelregels  

• Whatsapp is een burgerinitiatief 

• De gemeente of politie is geen trekker van het 
project, maar moedigt het wel aan 

• Minimale leeftijd 18 jaar 

• Gebruik de SAAR volgorde 

• Laat elkaar weten dat 112 is gebeld 

• Let op taalgebruik 

• Overtreedt geen regels/wetten 

• Serieus gebruik 

 

 

 



Wanneer gebruik je de app niet? 

• Iemand uitnodigen om koffie te komen drinken 

• Hulp vragen voor een klusje in de tuin 

• Melding: bijvoorbeeld; gister heb ik geconstateerd dat er een 
verkeersbord is beklad 

 



Beheerder van een buurt groep 

• Taken van een beheerder: 

 

• Zoeken van één of meer medebeheerders 

 

• Toevoegen van leden aan hun groep 

 

• Bijhouden van mutaties in de wijk, verhuizingen, overlijden  

 

• Leden van de groep aanspraken op incorrect gedrag 

 

 



Hoe wordt je lid van een groep? 

1. Kijk op de website van wabp.nl om te zien of er al een groep  
aangemeld is 
 

2. Zo ja, stuur een email naar het adres dat bij groep vermeld staat 

 

3. De beheerder zal uw adres en uw mobiele nummer opvragen en je, bij het 
voldoen aan de voorwaarden, aan de groepsapp toevoegen 

 

Als er nog geen groep is in je buurt, neem dan contact op met ons 

grootdeijleroord@gmail.nl 

 

 

 

mailto:grootdeijleroord@gmail.nl
mailto:grootdeijleroord@gmail.nl
mailto:grootdeijleroord@gmail.nl


Wat is verdacht gedrag 

• Meerdere malen de zelfde route lopen 

• Bij huizen naar binnen kijken 

• Aanbellen met een smoes 

• Aan deuren en/of ramen voelen 

• Om huizen heen lopen 

• Collectanten zonder vergunning 

• Auto’s met personen die zich (langdurig) verdacht ophouden 

• Personen die ongevraagd goederen of diensten aanbieden 

 

 

 



Rol van de Wijkgemeenschap 

• Het promoten van Wijk apps middels de website en via Facebook 

 

• Het helpen met het opzetten van verschillende buurtapps in de 
wijk 

 

• Het zoeken naar beheerders en deelnemers 

 

• Ons emailadres voor aanmeldingen: grootdeijleroord@gmail.com 



Reeds aangemelde wijk apps  (1) 

• Groenevelt  Groeneveltlaan, Kuyperweg, Van Houtenweg 

 

• Aronskelkweg Aronskelkweg, Burg. Geertsemalaan, Narcislaan 

 

• Middelweg  Middelweg, deijlerweg, Fabritiuslaan,   
   Clematislaan 

• Deijleroord  Narcislaan, Anemonenweg, Twickelstraat, 
Deijlerweg 
 

 



Reeds aangemelde app groepen  (2) 

• van Duivenvoordelaan  Langs de wetering 

 

• Rondom de oude Remise Schoutstraat, Schepenstraat, Baljuwstraat 

 

• Papeweg   Papeweg, Vinkelaan, Papewegse Hof 

 

• Hofcamp   Hofcampweg, Starrenburglaan, Donker  

Curtiusstraat,  Dr Weederlaan,  

‘sHeerenbergstraat,van Cranenburchla 

 

 

 



App groepen in Wassenaar 

http://wabp.nl/


Toekomstplannen voor de wijk: 

 

• Zaterdag 12 maart NL Doet.  Doet u mee? 
 

• Zaterdag 24 september:  Burendag 
 

• We willen ook een gezinsfietspuzzeltocht en een buurt bridge 
drive organiseren.  
 

• Zie de berichtgevingen in de Wassenaarse Krant en op onze 
website 
 

• Volg ons op Facebook  

 


