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In Helmond werken buurtpreventieteams, wijkraad, politie, LEV-groep en de gemeente 

Helmond samen aan een wijk die “WhatsApp-proof” is. Dit betekent dat er tientallen 

WhatsApp-preventiegroepen opgericht worden in In Helmond. 

Deze staan via beheerdersgroepen in verbinding met elkaar. Zo ontstaat er een sterk 

netwerk waarbij inwoners elkaar kunnen informeren in geval van een verdachte situatie.

Wat is een verdachte situatie?

Via uw groep kunt u verdachte situaties delen met de bewoners in uw directe omgeving.

Welk soort berichten mogen er in de groep geplaatst worden:

• verdachte personen in de wijk;

• vermiste personen (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, deze worden 

 via andere platforms gedeeld).

• diefstal of inbraak;

• beroving;

• doorrijden na een aanrijding;

• medische noodsituaties, verzoeken EHBO, reanimatie / AED.

WhatsApp-preventiegroepen zijn 

extra ogen en oren in de wijk.

Helmond WhatsApp-proof!

www.buurtpreventiehelmond.nl



Uitleg SAAR

1. Signaleer: Een verdachte situatie wordt ontdekt.

2. Alarmeer: u belt 112.

3. Appen: De verdachte situatie wordt gemeld in de WhatsAppgroep van het wijkdeel waar  

 u lid van bent.

 Daarin wordt gemeld:

 • dat u 112 hebt gebeld (Als u wordt teruggebeld geeft u de nieuwe informatie vanuit  

  de WhatsApp-groep door.);

 • het signalement, looprichting, verdachte handelingen, kenmerken auto enz. ;

 • wat u zelf gaat doen;

4. Reageer: Zie de spelregels voor hoe u het best kunt reageren.

Aanmelden?

1. Ga naar: www.buurtpreventiehelmond.nl.

2. Klik op WhatsAppgroepen.

3.  Kies uw wijk en meld u aan voor de whatsappgroep door het online formulier in te vullen.

4.  De beheerder voegt u toe.

Meldingen

112

Alarmeer Appen ReagerenSignaleer
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Spelregels

• Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn.

• Deelnemers zijn lid van de WhatsApp-groep van hun directe woonomgeving.

• Gebruik de WhatsApp-groep alleen waarvoor deze bedoeld is; niet voor privéberichten.

• Beheerders beoordelen berichten op relevantie en zetten deze eventueel door naar 

 andere groepen. 

• Beheerders zien toe op naleving van de spelregels.

• Let op taalgebruik; niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

• Let op de eigen veiligheid. 

• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten.

• Foto’s van verdachten NIET appen. Bewaar de foto voor de politie. 

• Alleen bij vermissing van een kind wél een foto appen.

• Reageer menselijk en voor u toepasselijk door bijv. 

 o nadrukkelijk te (blijven) kijken

 o vragend te benaderen

Zie de website voor meer informatie over:

• Buurtpreventie in het algemeen;

• Actueel nieuws;

• Buurtpreventieteams die actief zijn in uw wijk.

 Is er geen team in uw wijk? Ga naar de website en klik op ‘Start een team’.

Heeft u nog vragen? Richt u zich tot het buurtpreventieteam of de wijkraad.

www.buurtpreventiehelmond.nl


