
Rol gemeente
Veel gemeenten zijn voorstander van digitale buurtpreventie. 
Buurtpreventieprojecten zijn een belangrijke bron van 
informatie, wat gerichte inzet van politie ten goede komt. 
Gemeentes bepalen zelf op welke manier ze invulling geven 
aan het ondersteunen van buurtpreventie. U kunt digitale 
buurtpreventie ondersteunen door bijvoorbeeld spelregels op te 
stellen. Niet alleen gedragsregels, maar ook regels wat betreft 
bebording en bestickering. Ook kunt u een gemeentepagina 
binnen de website maken waarop bewoners terecht kunnen 
voor meer informatie en om te zien of er al andere digitale 
buurtpreventie in een bepaalde buurt is. 

Digitale 
buurtpreventie
Infosheet

Een wijk is dé plek waar mensen intensief met elkaar omgaan. Het is belangrijk voor mensen dat zij zich veilig voelen in hun 
wijk. De wijk is echter ook de plek waar overlast, geweld en fysieke verloedering voorkomen. Nu de relatie tussen overheid en 
burgers verandert, wordt van burgers meer eigen verantwoordelijkheid verwacht. Ook bij het werken aan de veiligheid in de 
wijk. Er bestaan diverse vormen van buurtpreventie. Het starten van een digitaal buurtpreventieproject is - in deze tijd waarin 
veel bewoners een smartphone hebben - vaak een makkelijke stap. Via speciale apps blijven bewoners eenvoudig op de hoogte 
van wat er speelt in de buurt en kunnen zo met elkaar in contact treden.

• Stem rol van gemeente en wijkagent goed af.
• Welke commitment verwacht u van de buurtpreventie?
• Wat kan de buurtpreventie van de gemeente verwach-

ten?
• Zijn er gedragsregels die u belangrijk vindt?
• Zorg ervoor dat groepen actief blijven, organiseer hier-

voor bijvoorbeeld 1x per jaar een bijeenkomst.
• Kijk naar beleid over bebording en bestickering.

advies voor gemeenten

Diverse vormen
Er zijn diverse vormen van digitale buurtpreventie. In deze 
infosheet hebben we geprobeerd om een zo volledig mogelijk 
overzicht te maken. Kijk voor uitgebreidere informatie op de 
CCV-website: hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/toolkit-
met-middelen/. 

Veiligebuurt.nl
• https://veiligebuurt.nl/
• App geschikt voor iOS en Android 
• Gratis
• Op postcode/ locatie op telefoon 
• Onbeperkt aantal groepsleden, anoniem
• Meerdere chats binnen een groep mogelijk
• Per chat in- of uitstappen
• Account wissen kan niet
• In principe is iedereen beheerder 
• Maakt gebruik van SAAR-methode (zie kader achterzijde)
• Ontstaan in samenwerking met gemeente Rotterdam

Nextdoor
• https://nextdoor.nl/#
• App geschikt voor iOS en Android
• Gratis en besloten 
• Ook voor gezellige burenpraat, sociale samenhang, 

barbecues etc.
• Met vastgestelde gedragsregels 
• Bedrijf, geen bewonersinitiatief
• Sinds februari 2016, meer dan 2000 buurten

Lokaal Alarm Systeem (LAS)
• Lokaalalarmsysteem.nl
• Betaalde app €1,99 voor iOS en Android
• Sociale controle, signaleren en voorkomen van crimineel 

gedrag
• Internationaal (45 landen)
• Niet anoniem, NAW-gegevens bekend bij beheerder
• Met alarmknop-functie
• Bestaat 2,5 jaar

http://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/toolkit-met-middelen/
http://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/toolkit-met-middelen/
https://veiligebuurt.nl/ 
https://nextdoor.nl/#
http://Lokaalalarmsysteem.nl
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Whatsapp-groepen
• Gratis app
• Maximaal 256 deelnemers
• Meerdere beheerders
• Berichten met elkaar uitwisselen en bestanden delen
• Gedragsregels zijn belangrijk
• Het zijn groepen voor en door bewoners, maar vele 

gemeenten stimuleren het gebruik
• De allereerste WhatsAppgroep is opgericht in de Edese wijk 

Rietkampen in 2012

We Alert
• https://wealert.nl/#home
• App geschikt voor iOS en Android
• Gratis
• Brengt buurtgenoten, buurtpreventiepartijen en de 

wijkagent in direct contact met elkaar
• Mogelijkheid tot het aanmaken van adresboek
• Op basis van locatie, niet op basis van telefoonnummer
• Initiatief van platform veilig nederland  

http://www.platformveilignederland.nl/

Buurtapp
• http://buurtapp.nl/nl/
• Geschikt voor iOS en Android gericht op sociale aspecten 

en buurtpreventie
• Gratis 
• Bepaal zelf je buurt
• Niet anoniem
• Buurtapp heeft zelf gedragsregels opgesteld
• Initiatief van Buurtcontact.nl, kleinschalig

WhatsAppbuurtpreventie 
• Wabp.nl
• Beheerders van Whatsappgroepen kunnen zich op deze site 

aanmelden. Via kaart overzicht van groepen in NL
• Via besloten Facebookpagina kunnen beheerders tips  

en trucs uitwisselen
• Verkoopt borden en stickers
• Op de website zijn gedragsregels terug te vinden waar 

gebruikers en beheerders zich aan kunnen houden
• Als bewonersinitiatief ontstaan

Diverse digitale buurtpreventieprojecten werken volgens de 
SAAR-methode:
 
Signaleer
Let altijd op het gedrag van een persoon, wat normaal is in 
de buurt en het tijdstip. Een ‘onderbuikgevoel’ is ook een 
grote aanwijzing. 

Alarmeer
Bel 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed) en geef door wat 
u ziet:
• Persoonskenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte, 

gezicht, haar, leeftijd, kleding
• Voertuigkenmerken als kleur, merk, type en kenteken
• Loopt nu op de [straat] in de in de richting van [...]
• Overige bijzondere kenmerken

App
Deel u waarneming met de groep en meld dat u hebt 
gealarmeerd. Begin een bericht altijd met het feit dat u de 
politie al gebeld hebt. Dat voorkomt overbelasting van de 
meldkamer.

Reageer
Spreek de verdachte persoon aan, mits het veilig is en 
zonder risico! 

saar-methode

 Het actief betrekken van bewoners bij inbraakpreventie 
door het starten van WhatsApp-groepen 

verlaagt het aantal woninginbraken sterk. 
Dat blijkt uit onderzoek naar de effecten van het 

WhatsAppproject op het aantal woninginbraken in 
buurten van de gemeente Tilburg.

http://www.hetccv.nl
https://wealert.nl/#home
http://buurtapp.nl/nl/
http://Wabp.nl

