REGLEMENT WHATS-APP GROEPEN BUURTPREVENTIE ZUNDERT
1) Een Whats-app groep mag onder de noemer van Buurtpreventie Zundert en de Gemeente Zundert opereren
als zij zich heeft aangemeld bij de Buurtpreventiezundert Whats-app-beheersgroep. Dit kan uitsluitend na
een volledige opgave van de straten welke de groep wil bestrijken, de naamstelling van de Whats-app groep,
en het verstrekken van de naw gegevens van zowel de 1e als de 2e beheerder. Met naw gegevens verstaan
wij: Naam, Adres, Email-adres en mobiele telefoonnummer. Toegang heeft dan plaatsgevonden als de beide
beheerders zijn toegelaten aan de Buurtpreventiezundert Whats-app-beheersgroep!
2) Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar
3) Een Whats-app groep dient als volgt samengesteld te zijn:
Een 1e groepsbeheerder (verantwoordelijk voor de registratie van de leden en het beheer van de groep).
Een 2e groepsbeheerder.
De groepsleden uit de nader te benoemen straten/wijk .
De 1e en 2e beheerders van de aanpalende Whats-app groepen.
4) Indien zich nieuwe Whats-app groepen aanmelden welke al actief zijn, zal de straatindeling van al bestaande
Whats-app groepen onder BuurtpreventieZundert worden gerespecteerd. Leden van de nieuwe groep
woonachtig in straten van al bestaande zullen aan de bestaande Whats-app groep worden toegevoegd.
5) Toelating van nieuwe leden volgen in principe uitsluitend na goedkeuring van de BuurtpreventieZundert
Whats-app-beheersgroep.
6) De Whats-appgroep is een burgerinitiatief! De verantwoordelijkheid, respectievelijke aansprakelijkheid van
geposte berichten berusten volledig op diegene welke het bericht heeft gepost! Vloeken, schelden,
discrimineren, of persoonlijke aantijgingen, inbreuk op privacy van derden zijn niet toegestaan.
7) Gebruik van de Whats-app groep is alleen toegestaan waarvoor deze bedoeld is; het uitzetten van acties
(GEEN REACTIES!), en niet voor onderling contact, privéberichten, felicitaties en…..
Feedback geven op de melding, welke niet relevant is, graag één op één met elkaar Appen, NIET in de groep.
Het is ook niet de bedoeling om steeds meldingen te plaatsen, als OK een Handje, is al uitgevoerd. Hierdoor
ontstaat erg veel ruis en draagt niets bij aan de melding in de WhatsApp groep.
Het is geen BABBELBOX doe dit zoals vermeld één op één met elkaar en NIET in de groep.
8) Gebruik de Whats-app volgens de SAAR methode:
- S = Signaleren
- A = Alarmeren
- A = Appen om je waarneming of waarschuwing kenbaar te maken aan anderen
- R = Registreren, door bijvoorbeeld alert te zijn en te observeren
9) Wanneer welke App;
112: EEN VERDACHTE SITUATIE
Bel altijd 112 bij een situatie waarbij de App kan bijdragen tot aanhouding van een verdachte, of het
voorkomen van een eventueel misdrijf. 112 is óók bedoeld voor het melden van verdachte auto’s of andere
verdachte situaties. Ga hierbij altijd uit van je eigen gevoel, als het niet goed voelt bel dan altijd 112
Deze actie mag dag en nacht, en dient volgens onderstaande stappen plaats te vinden:
SA) Diegene welke signaleert, BELT ALTIJD EERST 112!
A) Stuurt een App uit met een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de verdachte situatie / melding
R) Registreer / meld de gebeurtenis bij Buurtpreventie Zundert, via het meldingen formulier of uw
straatcontactpersoon.” https://buurtpreventiezundert.nl/melding-maken/”
0900: Melding
Dit is meer bedoeld voor situaties die al gepasseerd zijn waarvoor wel een melding gemaakt moet worden
en of politie wenselijk is om langs te gaan op een later tijdstip.
Deze kan dan ook gebruikt worden om eventuele getuigen op te roepen.
Deze actie mag uitsluitend overdag tussen 8.00 en 21.00u plaatsvinden.
Hanteer altijd het SAAR principe zoals vermeld staat in punt 8

10) VERMISSING:
Deze mag uitsluitend worden doorgezet n.a.v. een Burgernet melding, of op nadrukkelijk verzoek van de
Politie! Hierop mogen GEEN zoekacties of iets dergelijks worden ondernomen! Burgernet-, en/of
Politieinstructies volgen!
11) Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement,
wanneer dit voor de melding noodzakelijk/ van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht huidskleur,
lengte en gezicht kunnen goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan kleur, het merk het type en het
kenteken.
12) De BuurtpreventieZundert Whats-app-beheergroep is te allen tijde bevoegd om personen, zonder opgaaf
van redenen, uit een Whats-app groep te verwijderen. Overtreding van het hierboven vermelde reglement
zal zonder discussie verwijdering uit de Whats-app groep tot gevolg hebben. Het doorsturen van Whats-app
berichten zonder toestemming van de beheerder van uw groep is NIET toegestaan!
13) Honden, Katten en verloren spullen melden via de WhatsAppgroep:
Meldingen van vermist dieren, verloren spullen mogen geplaatst worden via de WhatsAppgroep, deze zal in
eerste instantie lokaal geplaatst worden in de eigen WhatsAppgroep cirkel. Bij een verdenking dat deze
buiten je eigen gebied is, dan gelijk gemeentebreed uitzetten.
Zorg bij zo’n melding altijd dat er een goed signalement wordt meegestuurd om geen onnodige meldingen te
krijgen in de groep. Omschrijf uw huisdier goed “naam, kleur etc.” Geef ook de locatie aan waar deze
weggelopen is en indien bekend wie de eigenaar is.
Bij gevonden of verloren spullen, geef ook hier de locatie aan waar deze gevonden zijn, bij verlies zo goed
mogelijk een korte beschrijving . Info opvragen bij 06- …
14) Een melding in de groep, om zo iedereen in deze groep te bereiken, is toegestaan.
Geef hier dan duidelijk aan dat REACTIES PERSOONLIJK geplaatst moeten worden, NIET in de Whats-app
groep. Dit is alleen bedoeld voor een algemene melding voor alle beheerders in deze groep.

