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Spelregels voor deelname aan de Buurtwacht app 
 

 
 

1. Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 18 jaar. 

 

2. Deelnemers zijn woonachtig op Hegge. 

 

3. Het oprichten van de Whatsapp-groep is een burgerinitiatief en is bedoeld  

om elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in  
actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. 

 

4. Volg de volgende stappen bij het zien van een verdachte situatie: 

 

D = denk onder alle omstandigheden eerst aan de eigen veiligheid 
 

S = signaleer 

 

A = Alarmeer 1-1-2 ( bij een strafbaar feit, zoals inbraak etc. ) en  

0900-8844 bij andere situaties 

 
A = App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen 

 

R = Reageer. Doe dit bijvoorbeeld door naar buiten te gaan en contact te  

maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de  
mogelijke inbreker verstoren. ( * 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/zij gezien is. Daarnaast kunt u met              

meerdere personen uit de Whatsapp-groep naar buiten gaan ipv alleen.   

 

5. Laat d.m.v. een app-bericht aan elkaar weten dat de politie gebeld is.  

Voorkom een regen van meldingen naar de politie. 
 

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

 

7. Verwoord vragen en antwoorden zo duidelijk mogelijk zodat je geen onnodige 

berichtenstroom oproept. Reageer ook alleen als je antwoord van toegevoegde 

waarde is op de vraag. 
 

8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. 

 

9. Het versturen van foto’s van een verdacht persoon is alleen toegestaan t.b.v.  

het verstrekken van een signalement als dit voor de melding  
noodzakelijk/meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur,  

lengte en opvallende kenmerken kunnen ook goed beschreven worden. Denk  

bij voertuigen aan kleur, merk, type en kenteken. 

 

10. Gebruik deze app-groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor 

onderling contact/privéberichten. 

 


