
Samen voor een veilige buurt 
door WhatsApp
WhatsApp is een gratis berichtendienst voor gebruikers van een smartphone. 
Diverse buurten in Leeuwarden hebben een WhatsApp-groep waarin 
buurtbewoners met elkaar snel informatie uitwisselen, bijvoorbeeld over 
verdachte situaties in hun straat of buurt. Op deze manier helpen bewoners 
met het veilig houden van de buurt en kunnen zij verdachte situaties sneller 
signaleren bij de politie. Als u wilt deelnemen aan een WhatsApp-groep kunt u 
bij buren vragen of er zo’n groep in uw buurt of straat actief is. U kunt ook even 
kijken op www.wabp.nl. 

Het is ook mogelijk zelf een WhatsApp-groep in uw buurt te starten. Lees de 
spelregels op de achterzijde van deze flyer of kijk op www.leeuwarden.nl. Het is 
namelijk belangrijk in een WhatsApp-groep duidelijke spelregels te gebruiken.



De spelregels
- Er is altijd één beheerder van de groep. Deze is aanspreekpunt voor de leden 

van de groep en kan bewoners aan de groep toevoegen of verwijderen.
- Groepen zijn in de regel niet groter dan 40 deelnemers.
- Deelnemers van de groep zijn tenminste 18 jaar.
- Laat aan de wijkagent weten dat de groep bestaat en hoe groot die is. De 

wijkagent maakt zelf geen onderdeel uit van de groep. De politie komt alleen 
in actie als er melding is gemaakt bij 112.

- Volg de volgende stappen bij het zien van een verdachte situatie (SAAR-
methode):

Signaleer U weet zelf wat ‘normaal’ gedrag is in uw buurt. Afwijkend gedrag 
valt daardoor extra op. Heeft u een ‘onderbuikgevoel’ bij wat u ziet? Bel 112.
 

Alarmeer 112 Belangrijke dingen om door te geven aan de politie zijn 
bijvoorbeeld: (geschatte) leeftijd, lengte, postuur, haarkleur en kapsel. Ook 
bijzondere of opvallende kenmerken, zoals tatoeages, kleding en eventueel 
gegevens over een vervoersmiddel zijn belangrijk.

App de groep om uw waarneming bekend te maken aan de andere 
deelnemers. Doe dat alleen met actuele meldingen. Laat met een WhatsApp-
bericht ook aan elkaar weten dat 112 gebeld is.

Reageer Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken 
met de persoon. Op die manier kunt u de plannen van de mogelijke inbreker 
verstoren. U kunt bijvoorbeeld vragen of die persoon naar iemand op zoek is of 
laten merken dat hij/zij gezien is. Doe dit alleen als u zich veilig voelt! U kunt 
ook met meerdere personen uit de WhatsApp-groep naar buiten gaan in plaats 
van alleen.

- Let op uw taalgebruik. Houd mededelingen kort, zakelijk en correct. Speel niet 
eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. 

- Het versturen van foto’s is alleen toegestaan als dat voor de melding 
noodzakelijk is of meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals geslacht, 
huidskleur, lengte en gezicht kunnen heel bruikbaar zijn. Bij voertuigen gaat 
het om kleur, merk, type en kenteken. 

- Gebruik de WhatsApp-groep alleen waarvoor deze bedoeld is. U deelt alleen 
verdachte situaties met uw buren.

Heeft u nog vragen, kijk dan op www.leeuwarden.nl of neem contact op 
met gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14 058.
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