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Gedragsregels WhatsApp buurtpreventieteam “StrieneZuid” & “StrieneNoord” 

1. Ouder zijn dan 18 jaar 
2. Woonachtig zijn in de buurt van de groep of directe omgeving. 
3. De politie komt alleen in actie na melding bij 112. 

112 alléén bij spoed! / Indien geen spoed – bel dan 0900-8844 
4. Na eventuele melding aan de 112-centrale de melding doorplaatsen via de WhatsApp-groep.  
5. Houd uw melding kort en krachtig. Verspreid geen onjuiste informatie. 
6. Gebruik WhatsApp volgens de SAAR-methode. 

-Signaleer 

-Alarmeer de 112 centrale 

-App om je melding bekend te maken aan de groep. 

-Reageer, bijv. door contact te maken. Let wel vooral op eigen veiligheid. 

7. Meld zo correct mogelijk en denk vooral aan het signalement. 

  -Geslacht 

  -Huidskleur 

  -Lengte 

  -Kleding 

  -Speciale kenmerken (bijv. tatoeages) 

  -Voertuig (kleur, merk, type, kenteken) 

8. Er worden geen foto’s en/of filmpjes verstuurd. Vermeld wanneer van toepassing in de app dat er 

een foto/filmpje beschikbaar is. Politie of opsporingsdiensten kunnen dan verzoeken die met hen 

te delen. Na eventuele overdracht aan politie of opsporingsdiensten  

(evt. via de wijkcoördinatoren) de media zelf verwijderen. 

9. Laat via de melding weten dat 112 gebeld is. Voorkom zo een veelvoud van meldingen. 

10. Let op taalgebruik. Niet vloeken, discrimineren, beschuldig niemand, enz. 

11. Speel geen eigen rechter, overtreed geen regels of wetten, laat het speurwerk over aan de politie. 

12. Gebruik de WhatsApp-groep alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor onderling contact en/of 

privé-berichten. 

We delen alleen informatie, in het bijzonder persoonsgegevens (m.u.v. namen) die noodzakelijk zijn.  

13. Indien niet meer noodzakelijk, verwijderen we ontvangen informatie via de WhatsAppgroep 

uiterlijk binnen 14 dagen. 

14. Informatie die u ontvangt via de “gesloten” WhatsApp-groep van de buurtpreventie is vertrouwelijk 

en mag niet openbaar gemaakt worden, ook niet via sociale media. 

15. Indien de gedragsregels niet gerespecteerd worden, behouden de beheerders het recht u te 

verwijderen uit de groep. 

16. De beheerders behouden het eigendomsrecht van deze WhatsApp-groep. 

17. De beheerders  behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze groep. 

18. De beheerders van deze WhatsApp-groep, de politie of het gemeentebestuur zijn niet 

verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers.  

19. Uw 06 nummer zal voor alle deelnemers binnen de groep zichtbaar zijn. Hiermee stemt u in met de 

beperkingen op privacy binnen de groep waarin u deelneemt. 

AVG: 

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwijzen wij u naar onze Privacy 

Verklaring welke u kunt vinden op de website van buurtpreventie Steenbergen: 

www.buurtpreventiesteenbergen.nl   

Kies in menu nuttige artikelen en vervolgens AVG. 

http://h2836258.stratoserver.net/nuttige-artikelen/algemene-verordening-gegevensbescherming/
http://www.buurtpreventiesteenbergen.nl/

