
IN DE WIJK WORDEN  
REGELMATIG INBRAKEN 
GEPLEEGD
Juist in de donkere maanden slaan inbrekers hun slag en zijn vooral op zoek naar 

kennelijk onbeheerde onverlichte woningen. Reden voor het wijkteam om samen 

met de politie en wijkwethouder Kees Oskam eens te onderzoeken hoe dit in onze 

wijk is gesteld.

Op de landelijke actiedag “ 1-dag-niet” werden in de vroege (donkere) avond de Dronenwijk 

en Elzenhof geïnspecteerd. Bij alle volkomen donkere woningen werd een brief van de  

politie achtergelaten om de bewoners meer alert te maken op de verhoogde risico’s die  

ze lopen het slachtoffer te worden van een inbraak. Verder werd gekeken of de achterpaden 

van de woningen wel voldoende waren verlicht. 

De actie was geslaagd, hoewel de uitslag nogal negatief was; maar liefst 34 woningen in 

deze wijken bleken nogal uitnodigend voor hen die graag in het duister opereren.

Een vijftal achterpaden bleek onvoldoende veilig verlicht. Reden genoeg voor ons als  

Wijkteam Zuid om nogmaals de wijk in te gaan en dit onder uw aandacht te brengen.

LICHT ZET INBREKERS IN HET ZICHT

BuurtWhatsApp [vervolg]

9.  Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting
  SAAR is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het 

volgende:

 – S  =  Signaleer

 – A  =  Alarmeer 112

 – A  =  App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. 

   (alleen actuele meldingen)

 – R  =  Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en 

   contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte 

persoon (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder 

risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Wil je weten of er in jouw buurt een BuurtWhatsApp actief is, bezoek 

dan de facebookpagina: De Bodegraafse Onraad- en WhatsApppagina.

Bovenaan de facebookpagina staat een vastgezet bericht met 

daarin alle bij ons bekende BuurtWhatsApp-groepen. Stuur naar het 

e-mailadres dat vermeld staat achter de groep uw adres en mobiele 

telefoonnummer en u wordt  

zo snel mogelijk aan de 

WhatsApp groep toegevoegd.

Staat er geen e-mailadres  

achter de WhatsApp groep 

die bij uw buurt hoort plaats 

dan een berichtje onder het overzicht, u vermeldt alleen aan welke 

WhatsApp groep u toegevoegd wilt worden, dus geen privégegevens 

melden. De beheerder van de betreffende groep neemt dan zo snel 

mogelijk contact met u op.

Is er in jouw buurt nog geen BuurtWhatsApp actief, overweeg dan 

om zelf een WhatsApp groep aan te maken. Doe een oproepje op de 

facebookpagina en vraag eventueel hulp aan medebuurtbewoners. 

De beheerders van de facebookpagina verstrekken indien gewenst 

informatie hoe een en ander aangepakt zou kunnen worden.

Meer informatie over WhatsApp is te vinden op  
www.whatsappen.nl  

BuurtWhatsApp
Wat is BuurtWhatsApp nu eigenlijk  
en hoe werkt het? Kijk op pagina 3!



Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. Anderen  
moeten met hun vingers van uw spullen afblijven.  
En u wilt niet dat iemand anders in uw woning kan 
komen. In deze folder staan tips waarmee u inbrekers 
buiten houdt. Het zijn eenvoudige tips die het inbrekers 
erg moeilijk maken bij u in te breken.

De politie doet zijn uiterste best om insluiping in woningen tegen  

te gaan, maar kan dat niet alleen. Ook uw wijkteam blijft alert,  

maar zonder uw medewerking kan het niet lukken.

Sociale controle blijkt een zeer nuttige preventie. Als u in de wijk  

de tips op het volgende blad volgt en bovendien de mogelijke toe-

gangen van uw huis zowel overdag als ‘s avonds voor de omgeving 

zichtbaar houdt zal de wijk een flink stuk veiliger worden.

 

Met uw buren kunt u afspraken maken om de verlichting van de  

achterpaden in goede conditie te brengen/houden.

Is er toch bij u ingebroken? Doe altijd aangifte!
Doe altijd aangifte als er bij u werd ingebroken! De politie kan de 

daders en uw gestolen spullen alleen opsporen als u aangifte doet. 

Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844 voor het doen 

van aangifte.

Betrapt u een dief?
Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het  

kenteken van de verdachte auto of het signalement van de  

verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig!  

Neem geen risico’s! Meld uw naam, uw woonplaats, het adres  

en wat er precies aan de hand is.

Suggesties of vragen?  
Mail deze naar info@wijkteamzuid.nl

Met behulp van WhatsApp kan de veiligheid in wijken op 
doeltreffende wijze worden verhoogd. Het AD berichtte 
in oktober 2015 hierover het volgende: Inbrekers mijden 
massaal buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp 
waarschuwen voor verdachte personen. In Tilburg, 
waar duizenden inwoners zijn aangesloten bij een 
WhatsApp-buurtwacht, leidt dit zelfs tot een halvering 
van het aantal inbraken. 

Wie iets verdachts ziet, moet eerst 112 bellen. Daarna stuurt de  

persoon een beschrijving van de verdachte situatie naar de 

WhatsApp-groep zodat andere inwoners kunnen reageren.

De Nationale Politie is enthousiast. “Niet alleen in Tilburg, maar 

op meer plekken in het land maken buurtbewoners gebruik van 

WhatsApp-groepen voor de veiligheid in hun wijk,” zegt Sybren van 

der Velden, landelijk coördinator woninginbraken. “Deze groepen  

fungeren als extra ogen en oren in de wijk. Op deze manier kan snel 

veel informatie worden verzameld die de politie kan helpen bij het 

sneller opsporen van verdachten.”  Uit het AD van 6 oktober 2015

Een BuurtWhatsApp is een 

WhatsApp-groep die zich richt  

op het signaleren van verdachte  

situaties in een bepaalde wijk,  

buurt, dorp of stad. Het is een 

burgerinitiatief en dient als moder-

ne vorm van buurtwacht. Het doel 

van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor 

de politie zij kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. 

Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de 

gaten houden. 

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp,  

worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de  

verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie  

worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

Iedereen met een smartphone waarop WhatsApp geïnstalleerd is  

kan deelnemen aan een BuurtWhatsApp.

Tips en Spelregels
Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar 

de groep moet geen complete chaos worden. We hebben een aantal 

tips en spelregels welke u kunt toepassen op de BuurtWhatsApp in 

uw buurt. mOok wijzen we u graag op de zogeheten SAAR-methode 

om WhatsAppmeldingen binnen de politieprocessen te laten passen.

1.  Minimumleeftijd
  Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij raden het aan een 

minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen.

2.  Omtrek
  Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de straat of buurt waar 

de groep zich bevindt. In een BuurtWhatsApp kunnen maximaal 

100 personen. Afhankelijk van de grootte van uw straat of buurt  

is het verstandig vooraf een omtrek te bepalen.

3.  Wijkagent
  Informeer bij de wijkagent. De wijkagenten vinden de buurt-

whatsappgroepen een goed inintiatief, ze zijn graag op de  

hoogte wie de beheerders zijn en welke straten gedekt zijn  

door een buurtApp. De gegevens van de wijkagenten zijn te  

vinden op: www.politie.nl 

4.  Eerst 112 bellen
  Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te  

signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt 

alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.  

Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad  

altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig  

zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers  

als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met 

acties en neem contact op met de politie.

  Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de  

BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er  

geen overvloedige telefoontjes naar de politie worden gedaan.

  De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de  

politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met 

buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd 

eerst op uw eigen veiligheid.

5.  Delen van foto’s
  Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs.  

Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van  

verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp  

is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s 

weinig privacyproblemen zal opleveren.

  Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. 

Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal 

te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

6.  Taalgebruik
  Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en 

dergelijke.

7.  Geen overbodige berichten
  Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. 

Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed  

aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten 

te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd 

worden gezien of niet snel worden opgemerkt.

  Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarm- 

systeem te gebruiken. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede 

groep worden geopend. Wat veel groepen doen is een facebook-

pagina oprichten, hier kunnen diverse buurtbewoners hun  

meldingen kwijt die niet in een whatsappgroep thuis horen  

en blijft de Buurtwhatsapp groep waar hij voor bedoeld is.

8.  Hou je aan de wet
  Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.  

Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het  

besturen van een voertuig.

1.  Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren.  

Met een aanpassing van uw deurbeslag kunt u de nieuwste 

inbraaktechnieken, zoals kerntrekken van cilinders, voorkomen. 

Kijk op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® voor 

advies: www.politiekeurmerk.nl of raadpleeg een erkend  

beveiligingsinstallateur.

2.   Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel 

minimaal één keer om. Zo kunnen inbrekers uw deur niet met 

een stukje plastic openmaken. Haal de sleutel altijd uit het slot. 

Hiermee voorkomt u dat een inbreker met een handigheidje de 

sleutel aan de binnenkant kan bedienen.

3.   Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. 

Snoei struiken of haal ze weg. Plaats buitenlampen.

4.   Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen andere dingen 

die een inbreker als opstap kan gebruiken.

5.   Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos 

met uw adres verliest, kan iedereen uw huis in.

6.   Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. 

Bijvoorbeeld onder een bloempot. Inbrekers kunnen gemakke-

lijk bedenken waar u uw sleutel verstopt.

7.   Zorg dat je geld, sieraden of andere dure spullen vanaf buiten 

niet kunt zien. Leg ze het liefst in een kluis.

8.   Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen?  

Denk dan eens aan een alarmsysteem of een kluis.

9.   Komt u een paar dagen niet thuis, of langer? Vraag dan uw  

buren, uw familie of vrienden om de post op te ruimen.  

Zorg dat uw huis eruitziet alsof er iemand thuis is. Gebruik  

een tijdschakelaar voor uw verlichting.

10.  Zeg niet op uw voice-mail dat u niet thuis bent. En schrijf niet op 

sociale media dat u bijvoorbeeld met vakantie bent.

11.  Inbrekers kunnen aanbellen met een smoesje en zo uw huis  

binnenkomen; dit heet een babbeltruc. Babbeltrucs worden 

door zowel keurig uitziende als juist zielig uitziende personen 

gepleegd. Wees gezond wantrouwig aan de deur!

HOE VOORKOMT U EEN INBRAAK 
IN UW WONING?

BuurtWhatsApp

TIPS OM DIEFSTAL TE VOORKOMEN

Wijkteam Zuid werkt...! Zie ook www.wijkteamzuid.nl


