
Toelichting Buurtpreventie-app 
 
Aanleiding? 
Aanleiding voor het starten van de buurt-app Partij-oost is een poging tot inbraak in de Van Cosse-
laerstraat begin 2016. Hierop is het initiatief genomen tot het maken van een buurtpreventie-app. 
 
Wat is Whats-app? 
Whats-app is een smartphone app, waarmee je makkelijk berichten kan delen met contactpersonen. 
Ook foto’s, audio en video kunnen gedeeld worden.  Binnen Whats-app bestaat de mogelijkheid om 
groepen aan te maken met een maximum van 254 contacten (op dit moment). Iedereen in de groep 
krijgt direct het verstuurde bericht, mits er een dataverbinding mogelijk is (Wifi of mobiel data, 
3G/4G). 
 
Voor wie? 
In beginsel is de groep gestart voor de bewoners van de van Pallantstraat, Van Cosselaerstraat en het 
oostelijk deel van de Rodestraat, maar ondertussen zijn er ook leden daarbuiten. Daarnaast is ook 
een van de wijkagenten van Bureau Valkenburg aan de lijst toegevoegd (dit houdt niet in dat de Poli-
tie automatisch is geïnformeerd). Er is vooralsnog geen beperking aan het gebied waarin mensen 
wonen. Aangezien de maximale grootte van de groep 254 personen is, zal als de groep te groot 
wordt er een app voor Partij-oost en Partij-west komen. Hierbij zullen enkele personen de connectie 
tussen beide groepen vormen. 
 
Wat is het doel? 
Doel van de buurtpreventie-app is om de buurt snel en eenvoudig op de hoogte te brengen van ver-
dachte situaties in de wijk en/of calamiteiten. Het delen van eventuele aanvullende  informatie (bijv. 
verdacht persoon gezien op locatie X -> signalement -> vluchtrichting e.d.). 
 
Hoe werkt de buurtpreventie-app 

1. Iedereen die de beschikking heeft over Whats-app kan zich aanmelden middels een persoon-
lijk berichtje aan tvanoirschot@home.nl, met daarin naam, adres en het telefoonnummer 
waaraan whats-app is gekoppeld, of door middel van het sturen van een whats-app berichtje 
met deze informatie naar 06-15303043. 

2. De beheerder van de groep, Toine van Oirschot, Van Cosselaerstraat 42, voegt de gebruikers 
toe aan de app en stuurt de huisregels door. 

3. Vanaf dat moment kan, bij het signaleren van een verdachte situatie dit kenbaar gemaakt 
worden  via de buurt-app en gehandeld worden volgens SAAR (zie verder). 
 

Huisregels buurt-app Partij-oost 
• Alleen voor serieuze berichtgeving, niet voor privéberichten. 
• Aanmelden van nieuwe contactpersonen via een privébericht naar tvanoirschot@home.nl, of 

06-15303043). 
• Er wordt geen geweld gebruikt. 
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. 
• Alarmdiensten worden bij calamiteiten meteen ingelicht. (Laat door middel van een Whats-

app-bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 gebeld is. Voorkom een regen van 1-1-2 meldingen.) 
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• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 
Volg de volgende stappen (SAAR) bij het zien van een verdachte situatie:  
 
 S = Signaleer 
 A = Alarmeer 1-1-2  of 0900-8844 (indien noodzakelijk) 
 A = App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen. 
 R = Reageer. Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de per-

soon. De bedoeling is dat de plannen van de mogelijke inbreker verstoord worden. (“ zaak 
stuk maken”). Doe dit alleen als u zich veilig voelt. U kunt bijvoorbeeld vragen of hij/zij naar 
iemand op zoek is of laat merken dat hij gezien is. Daarnaast kunt u met meerdere personen 
uit de Whatsapp-groep naar buiten gaan i.p.v. alleen. 

 
Toine van Oirschot 


