Samenwerking en
regelgeving bepalen
het succes
Buurtpreventie door WhatsAppgroep

Christa Faas is beheerder van een WhatsAppbuurtpreventiegroep in het bosrijke Maarn op de Utrechtse Heuvelrug. Voor veel
inwoners is zij geen onbekende, want als autorijschoolhouder rijdt zij vaak door het dorp. In dit eerste artikel van een drieluik
spreekt het CCV met verschillende partijen over buurtpreventie door middel van WhatsAppgroepen.
De borden ‘Let op! WhatsAppbuurtpreventie’ vallen meteen op
wanneer je Maarn binnen rijdt. Christa lacht: “Dat is het enige
waar ik echt voor heb moeten vechten. Ik heb zelfs een soort
van pleidooi gehouden bij burgemeester Naafs voor die borden.
Maar ze zijn er en ze vallen op.”
Oproep beheerder WhatsAppgroep Buurtpreventie
Toen Christa vorig jaar na een operatie aan haar knie thuis
kwam te zitten, viel haar oog op een Tweet van wijkagent
Jan Jaap van Eckeveld. “Hij deed een oproep voor een beheerder
van een buurtpreventie WhatsAppgroep. Ik kon op dat moment
weinig anders, dus ik zag dat wel zitten.” Zo weinig als zij er
toen vanaf wist, zo kundig is zij nu. “Gelukkig kwam ik snel
in contact met Esther Willemsen, ambtenaar Openbare Orde
en Veiligheid (OOV) bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij
verwees mij naar een beheerder van een WhatsAppgroep uit het
naastgelegen dorp Doorn. Van hem leerde ik bijvoorbeeld dat
beheerders zelf beslissen over de communicatieregels binnen
de groep.”

het systeem eenvoudigweg niet. Daarom hanteer ik de SAARregeling: Signaleren, Alarmeren, Appen en Reageren. De A van
alarmeren is heel belangrijk. Bij onraad moet men alarm slaan
door 112 te bellen. Want daar vang je boeven mee.”
Voorzien in de behoefte informatievoorziening
Faas erkent dat er behoefte is aan meer informatie over het
onderwerp veiligheid. “Om in die behoefte te voorzien ben ik
een e-nieuwsbrief gestart. Zo’n vier keer per jaar ontvangen de
leden van mijn groep de digitale nieuwsbrief met informatie
over incidenten, preventiemaatregelen en soms vraag ik de
wijkagent een bijdrage aan te leveren. Het lijkt mij zinvol om
ook publicaties van bijvoorbeeld het Politiekeurmerk, Burgernet
en Slachtofferhulp Nederland op te nemen. Maar niet elke
WhatsAppgroepbeheerder geeft een nieuwsbrief uit of hanteert
dezelfde regels als ik. Dat maakt uniformiteit in communiceren
lastig”, stelt Faas.

WhatsApp buurtpreventie in de kinderschoenen
Het volledige concept WhatsAppbuurtpreventie voor Maarn
moest nog worden uitgewerkt. “Samen met Esther heb ik
Maarn onderverdeeld in secties. Elke sectie valt nu onder een
WhatsAppgroep met beheerder.”
De rol van de OOV-ambtenaar is voornamelijk aanmoedigend
en faciliterend van aard. Het wel of niet slagen van een
WhatsAppbuurtpreventie ligt voor het grootste deel in handen
van de beheerder. Christa legt uit waarom: “De gemeente
Utrechtse Heuvelrug juicht de komst van WhatsAppbuurtpreventiegroepen duidelijk toe. De gemeente stelt zaken als
briefpapier ter beschikking. Iets wat noodzakelijk is om de
bewoners een eerste keer te informeren over het bestaan van
de WhatsAppgroepen. Maar ook mogen we gebruik maken van
de expertise van de OOV-ambtenaar. De uitvoering, zoals het
verspreiden van de brieven en dergelijke, ligt bij de beheerders.
Logisch, want het is en blijft een burgerinitiatief”.
Faas ziet zichzelf niet als een van de meest flexibele beheerders.
“Als men berichten over geluidsoverlast door een krolse kat
gaat plaatsen, dan krijg je ergernissen. En bij ergernissen werkt

DIVERSE VORMEN VAN DIGITALE BUURTPREVENTIE

Er zijn diverse vormen van digitale buurtpreventie. Op
deze pagina geeft het CCV een overzicht: https://hetccv.
nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/
digitale-vormen-van-buurtpreventie/
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WhatsApp Buurtpreventie als aanvulling op andere
preventiemaatregelen
Inmiddels heeft Faas zich zo’n beetje ontplooid tot veiligheidsambassadrice van Maarn. “Ik vind het gewoon belangrijk
dat inwoners zich inzetten voor een veilige woonomgeving.
Niet alle verantwoordelijkheid kan afgeschoven worden naar
gemeente en politie. Met z’n allen bereik je meer. “ Faas
ziet de WhatsAppgroep als een goede aanvulling op andere
maatregelen om woninginbraken tegen te gaan. “Effect bereik
je als iedereen meerdere maatregelen toepast. Denk aan
gecertificeerd hang-en-sluitwerk, een lichtje laten branden als
je weggaat of de deur in het nachtslot draaien, ook al ben je
maar even weg. WhatsApp buurtpreventie is daarop een mooie
aanvulling. Een fijn idee als omwonenden een oogje in het zeil
houden en alarm slaan bij verdachte situaties. Ook voor de
politie werkt het heel goed om aangestuurd te worden door
burgers die verdachte dingen zien.”
Boef in de wijk
De bevlogenheid van gemeente Utrechtse Heuvelrug om
inwoners te betrekken bij het onderwerp veiligheid bleek ook
uit de inzet van het spel ‘Boef in de Wijk’ van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Boef in de wijk is
een interactieve oefening waarbij een inbreker (politieagent in
burger) zich ophoudt in een wijk. De bewoners moeten hem
aan de hand van de WhatsAppbuurtpreventiegroep opsporen
en, heel belangrijk, 112 bellen! Faas is duidelijk enthousiast.
“Een prachtige manier om de kracht van samenwerking tussen
burgers en politie te testen. Maarn bleek daadkrachtig; binnen
20 minuten hield de politie de dief staande op aanwijzing van
de bewoners.”

Faas vindt het fijn dat politie en gemeente haar en haar
mede WhatsAppgroepsbeheerders weten te vinden. “Onlangs
organiseerde gemeente Utrechtse Heuvelrug een veiligheidsdag
voor inwoners. Werkelijk alles werd uit de kast getrokken; een
mobiel media-lab van de politie waarin gevaarlijke situaties
virtueel worden nagebootst, plaatselijke PKVW hang-ensluitwerkspecialisten, demonstraties van brandweer en politie.”
Toch ziet Faas verbeterpunten. “Het evenement werd best
goed bezocht, maar het bezoekersaantal kon absoluut beter. Ik
stond er zelf ook met een stand om voorlichting te geven over
WhatsAppbuurtpreventie. Daar merkte ik op dat veel inwoners
nog steeds niet goed weten hoe WhatsAppbuurtpreventie werkt
en wat het inhoudt. Werk aan de winkel dus.”

Boef in de wijk!

https://hetccv.nl/onderwerpen/aanpak-overvallen/straatroof/
boef-in-de-wijk/
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