
Initiatief WABP

Opgericht 2015 2015 2010 in Amerika, sinds 2016 actief in Neder-
land.

Wat is het? Een Nederlandse app om veiligheidszaken te 
melden aan je buren en om op de hoogte te 
blijven van veiligheidszaken in de buurt.

WABP maakt gebruik van het veelgebruikte 
WhatsApp. WABP is een platform waar 
bewoners en geïnteresseerden elkaar kunnen 
vinden en waar veel informatie over het 
burgerinitiatief te vinden is.

Een besloten buurtapp.

Voor wie? Buurtbewoners die zelf iets willen doen aan 
de veiligheid in hun leefomgeving door samen 
alert te zijn en duidelijk te communiceren.

Voor alle buren die elkaar snel via Whatsapp 
op de hoogte willen houden van alarmerende 
situaties zoals een inbraak of een verdacht 
persoon etc. (Alarm App groep). Beheerders 
delen ook berichten met aangrenzende 
buurtgroepen, zo houden ze elkaar op de 
hoogte in een groter gebied.

Voor iedereen die op de hoogte wil blijven 
van wat er speelt in de buurt:
•     Belangrijke thema’s: buurtpreventie, 

verkeersveiligheid, burenhulp.
•     Gezellige activiteiten: buurt BBQs, lokale 

markte.
•     Handige hulp: oppas regelen, spullen 

lenen.

Kosten Gratis Gratis Gratis

Wat moet ik doen om aangesloten 
te zijn?

1.     Download de app in de Play Store of App 
Store: Klik hier.

2.     Maak een account aan (met e-mail en 
postcode).

1.     Mail de beheerder van de groep in jouw 
buurt; deze is te vinden op de kaart van 
WABP. 

2.     De beheerder neemt contact met je op 
om kennis te maken en de huisregels uit 
te leggen.

3.     Je wordt toegevoegd aan de bestaande 
Alarm App groep en eventueel Chat app 
groep.

1.     Download de app in de App Store Play 
Store of meld je aan op www.nextdoor.
nl. 

2.     Meld je aan met een e-mailadres.
3.     Geef je adres op en verifieer met een 

code per post of met je telefoonnummer.

Wat gebeurt er met mijn 
persoonlijke gegevens 
(mbt. privacywet)?

Persoonsgegevens of gegevens die naar jou als 
persoon kunnen leiden worden nooit gedeeld 
met andere commerciële partijen. Uitsluitend 
persoonsgegevens om jou te kunnen helpen 
bij problemen (email) en jouw adres om jou in
de juiste buurtgroep te plaatsen, worden opge-
slagen. In de toekomst wil Veiligebuurt.nl 
mogelijk maken dat jij toestemming geeft om 
je gegevens te delen indien dit kan helpen bij 
de opsporing of om hulp te verlenen bij een 
calamiteit.

WABP gaat met je persoonsgegevens om 
conform de AVG wetgeving (Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming). Verwijde-
ren, opvragen of het gewoon inzien van je 
gegevens is eenvoudig geregeld. Gegevens 
worden niet aan derden partijen verstrekt, 
uitgezonderd gemeenten, waarvoor bij 
aanmelding akkoord is gegeven. Bij vragen 
over de verwerking van je gegevens kan altijd 
persoonlijk contact worden opgenomen.

Nextdoor voldoet aan de nieuwe EU-
datawetgeving (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). 
In lijn met de AVG biedt Nextdoor uitgebreide 
mogelijkheden om accountinstellingen en 
notificatie-instellingen precies in te stellen 
zoals je dat prettig vindt.

Aantal aangesloten leden 175 000 geregistreerde gebruikers per 1 mei 
2018 (groeit met 40 000 per maand).
Download de app en je ziet meteen wie er al 
in jouw buurt mee doen.

Bijna 600.000. Actief in meer dan 6.000 buurten in 
Nederland, dat is ruim 70% van alle buurten. 
Elke buurt heeft minimaal 10 leden en vaak 
meer dan 200 actieve buren. In de grootste 
buurt in Nederland zijn meer dan 2.300 buren 
aangesloten.  

3 voordelen 1.     Ontvang meldingen van buren, burgernet, 
Amber Alert, politie en p2000 in één app.

2.     Overzichtelijke structuur maakt het 
gemakkelijk om aan meerdere groepen 
deel te nemen en te beheren. 

3.     Zelf bepalen van welk type meldingen je 
notificaties ontvangt.

1.     De gegevens van de leden zijn bekend 
bij de beheerder(s), dit zorgt voor een zo 
betrouwbaar mogelijke groep. 

2.     Voor en door burgers. De beheerders 
hebben de regie.

3.     Velen maken al gebruik van WhatsApp, 
deelname wordt hierdoor extra 
laagdrempelig.

1.     Groot bereik: draagt bij aan sociale 
veiligheid op straat.

2.     Overzichtelijk: Berichten staan in 
categorieën en Topleden in de app 
modereren berichten zodat alles op 
Nextdoor overzichtelijk blijft.

3.     Contact met overheidsorganisaties: 
politie en gemeenten kunnen via een 
apart platform van Nextdoor direct 
communiceren met bewoners, zonder 
mee te kunnen lezen met berichten 
tussen buren.

3 nadelen 1.      Smartphone nodig (Android of iOS).
2.      Niet voor gezelligheid en spullen 

verkopen.
3.      Regelmatig updaten (ontwikkeling duurt 

voort).

1.     Je moet WhatsApp geïnstalleerd hebben 
op je telefoon.

2.     Het beheer van een groep kost  in het 
begin wat meer tijd.

3.     Mobiele nummers zijn zichtbaar voor de 
leden van de groep (de buren).

1.     Geen app beschikbaar voor de Windows 
phone. Nextdoor is wel beschikbaar op 
mobile web.

2.     Je kan niet anoniem lid worden.

In één zin waarom men juist moet 
kiezen voor Nextdoor, Veiligebuurt 
en/of WABP

De Veiligebuurt app heeft 100% focus 
op buurtpreventie en -veiligheid, door 
gebruikersfeedback blijft de app ontwikkelen 
om een beter middel voor veiligere buurten te 
worden.

Bij WABP gaat het om een burgerinitiatief, 
voor buren en door buren, zonder 
commerciële belangen. De veiligheid van de 
buurt is het primaire doel.

Met Nextdoor haal je het grootste bereik om 
te werken aan sociale veiligheid in de buurt.
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