SAMEN EEN OOGJE IN HET ZEIL HOUDEN IN ROZENDAAL
Beste Rozendalers, wij nodigen u hierbij uit om in het kader van de buurtpreventie met zoveel mogelijk mensen
deel te nemen aan een belangrijk veiligheidsproject in de vorm van een WhatsApp groep . Doel is dat we samen
zoveel mogelijk extra ogen en oren bieden aan de Politie en ons Buurtpreventie Team.
In de afgelopen maanden hebben daarom we in de Kapellenberg wijk proefgedraaid met een app met de naam
Veiligebuurt.nl. Door de oplettendheid van deelnemers en het snel doorgeven van signalementen van dieven
weet ik van zeker twee gevallen dat de politie de dieven in de kraag heeft kunnen vatten.
Toch hebben wij uiteindelijk voor een andere app gekozen door ons aan te sluiten bij het landelijke WABP.nl
initiatief (WhatsApp Buurt Preventie). ‘Wij’ zijn de Gemeente + het Buurtpreventieteam + onze Wijkagente +
ondergetekende.
We hebben nu bewust gekozen voor WhatsApp, omdat de meesten van ons goed bekend zijn met deze wijze
van communiceren. Veiligebuurt.nl bleek voor velen toch iets te complex en ook het registreren was moeizaam.
WABP heeft in Nederland sinds 2015 al meer dan 4500 WhatsApp groepen opgericht en het aantal groeit zeer
gestaag.
Wat we hiermee ook willen bereiken is dat er straks maar één veiligheids app in Rozendaal is, in plaats van
meerdere separate initiatieven en dat deze app ook alléén voor de veiligheid wordt gebruikt en niet om
bijvoorbeeld leuke bbq events met elkaar te delen.
U registreert zich middels uw mobiele nummer. Gebruik van WABP.nl kan helaas alleen als u WhatsApp
gebruikt op uw smartphone (te downloaden op uw iPhone of Android). Het betekent ook dat uw mobiele
nummer zichtbaar zal zijn voor de andere deelnemers in de WhatsApp groep. Als u dat een bezwaar vindt is
deelname voor u (helaas) wellicht geen optie?
We hebben Rozendaal in 3 grote wijken ingedeeld met elk een eigen beheerder.
Kapellenberg – Beheerder Lex de Lange (kapellenbergwabp@gmail.com)
Kapellenberglaan, Bremlaan, Delhoevelaan, Akkerlaan, Mr. van Hasseltlaan, Kraaijesteijnlaan, Van der
Gumsterlaan, Apollaan, Burnierlaan, Schelfhoutlaan, De Del, de straten in nieuwe wijk De Del
Leermolensenk – Beheerder Mike Waltmans (leermolensenkwabp@gmail.com)
Schelmseweg, Hertog van Gelrestraat, Mariendaal, Petronella van Hoornstraat, Johan van
Arnhemstraat, Constantia Loudonlaan, Schout Leermolenstraat, Ringallee
Oud-Rozendaal - Beheerder Leontine van Brackel (oudrozendaalwabp@gmail.com
De Genestetlaan, Van Pallandtlaan, De Moestuin, Bernard ter Haarlaan, Kerklaan, Rosendael,
Rosendaalselaan, D/Outreinstraat, Beekhuizenseweg, Kleiberglaan, Vossenberglaan, Jachtlaan,
Valkenierspad, Steenhoek, De Wildwal, Jagermeesterlaan.
Wat moet u doen als u mee wilt doen? Heel simpel!
1. Stuur een email naar de beheerder van ‘uw wijk’ met de titel ‘Ik wil deelnemen aan de WhatsApp groep’.
2.
3.

In de email moet minimaal de volgende informatie staan:
Voor- en Achternaam - Straatnaam + huisnummer (bijvoorbeeld: Lex de Lange – Burnierlaan 1).
De beheerder neemt u dan op in de bewuste WhatsApp groep.
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4.

U ontvangt van de beheerder nogmaals de WABP.nl flyer per email met daarin ‘de spelregels’. U ontvangt
deze namelijk ook via een huis-aan-huis brief van de Gemeente.

LET OP:
1.

2.
3.
4.
5.

In principe bent u voor de andere deelnemers in de WhatsApp groep alleen zichtbaar met uw mobiele
nummer. Plus uw naam zoals u zichzelf heeft opgeslagen in uw Contacten. Wij hopen dat u zichzelf met
Voor- en Achternaam heeft opgeslagen. Uw straatnaam wordt dus niet zichtbaar!
Dat betekent dat straks elke melding van u moet starten met de lokatie van uw waarneming/melding.
Alleen dan heeft zo’n melding enig nut.
Uw Voor- en Achternaam – Straatnaam + huisnummer zijn nodig omdat de beheerder uiteraard moet
voorkomen dat er ongenode gasten deel van de bewuste WhatsApp groep gaan uitmaken.
De beheerders van elke groep nemen deel aan alle drie de WhatsApp groepen, zodat zij eventuele
meldingen ook kunnen delen met de andere twee WhatsApp groepen.
In de toekomst gaan we als beheerders ook nadenken of in het in sommige gevallen nuttig is om so mmige
deelnemers die in ‘grensgebieden’ wonen ook deel te laten nemen in aangrenzende WhatsApp groepen.
Maar laten we nu eerst de eerste stap zetten.

Het is de bedoeling dat we ons door deze app veiliger in plaats van onveiliger gaan voelen ‘door samen een
oogje in het zeil te houden’. Het is niet ondenkbaar dat we in aanvang door de meldingen ons wel opeens
bewuster worden wat er zoal om ons heen gebeurt.
We hopen op zoveel mogelijk aanmeldingen. En niet uitstellen, hoor! Gewoon doen!
Met vriendelijke groet. Lex de Lange
Mail uw eigen beheerder gerust als u vragen heeft.

Belangengemeenschap Rozendaal (BGR), Vossenberglaan 4 , 6891 CJ Rozendaal.
www.bgr.nu e-mail adres: info@bgr.nu KvK 40123647

