


Mededelingen 



• Update VOP Ruyghweg 









 
 
• Update Kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht 
     aanleiding advies VVN 
 
• Hero Haak 
•                                  Pauze 
• Freaky People 

 
• Update BuurtPreventieApp 

 
• Buurtnieuws 

vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen 

 
• Rondje deelnemers 
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Het gebruik van de WhatsApp PreventieApp is gericht op het signaleren van 

verdachte situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een 

misdrijf te verkleinen.  

De verdachte situaties waarvoor WhatsApp gebruikt wordt zijn bij voorkeur 112 

waardige situaties, hierbij kan gedacht worden aan: 

 

babbeltrucs, woninginbraken, pogingen daartoe en bijvoorbeeld poging 

woningovervallen.  

 

Eén groep bestaat bij voorkeur uit maximaal 4 straten. Het is noodzakelijk dat één 

van de deelnemers per WhatsApp PreventieApp-groep zich opwerpt als regielid. 

Regieleden nemen het voortouw door in Whatsapp een groep aan te maken en alle 

nieuwe deelnemers met hun telefoonnummer toe te voegen.  
 







 

!... Belangrijk 
• Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al 

gebeld is!  

• Voorkom een regen van 112 meldingen.   

  

• 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 t.b.v. het 

verstrekken van een signalement 

• Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en 

niet voor onderling contact/privéberichten.  

 

• Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.    

 

• Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting  



 Groep aanmelden via het email adres van de  

BuurtPreventieApp DEN HELDER, dan wordt u toegevoegd de regiegroep 

en kan bekend worden gemaakt dat de groep gestart is. 

 

 Tevens kan hier flyers, borden/raamstickers krijgen 

Email: buurtpreventieapp.denhelder@gmail.com 

 

 Via de website:  

www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl  

kunt u de spelregels & voorwaarden downloaden 

 

 Wordt lid van onze Facebook Pagina en blijf zo op de hoogte over alles wat 

er te melden is over de BuurtPreventieApp DEN HELDER 

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/


 

Buurtnieuws 
 vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen 



Rondje Deelnemers 
 




