WEESPER BUURTWACHT
ACTIEF VIA WHATSAPPGROEPEN EN FACEBOOK

- Weesper BuurtWacht heeft geen patrouillerende leden
- Weesper BuurtWacht neemt geen taken over van politie of
Handhavers
- Weesper BuurtWacht is een burgerinitiatief welke ondersteund
wordt door gemeente Weesp en politie
- Politie komt alleen in actie wanneer er een melding wordt
gedaan via 0900 - 8844 of 112
- Weesper BuurtWacht heeft geen economische belangen en
bestaat uit 10 enthousiaste vrijwilligers die zich binnen de
mogelijkheden inzetten om Weesp veiliger te maken.
Dit kan alleen lukken met uw hulp!

WAT IS WHATSAPP

- Whatsapp

is een berichtenservice zoals SMS

- Zonder smartphone en internet is het helaas niet mogelijk om
Whatsapp op je telefoon te downloaden
- Heeft u een telefoon met internetverbinding dan kunt u whatsapp
in de app-winkel op uw telefoon, kosteloos downloaden
- Whatsapp berichten sturen en ontvangen is gratis

DOEL VAN WHATSAPPGROEPEN

- Snel anderen op de hoogte brengen van een verdachte situatie
door een kort en bondig bericht in uw WBW whatsapp wijk te
plaatsen en hierbij ook te vermelden dat u politie heeft gebeld
- Beheerders zullen indien nodig uw bericht naar de andere wijken
van in Weesp plaatsen, waardoor verdachten gevolgd kunnen
worden van wijk tot wijk wat pakkans aanzienlijk verhoogt.

OPZET WHATSAPPGROEPEN

In deze groepen zijn ook de buitengebieden ondergebracht

Weesper BuurtWacht whatsappgroepen zijn alleen voor inwoners
van Weesp of ondernemers in Weesp.

ONZE WHATSAPPGROEP WERKT VOLGENS HET
SAAR SYSTEEM.
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App (om je waarneming bekend te maken aan anderen)
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en
contact te maken met de persoon. De bedoeling is
dat we van de plannen van de verdachte persoon
verstoren (“zaak stuk te maken”).
Doe dit alleen als u dit veilig kan doen, maak bijvoorbeeld
een praatje met de persoon. Bij twijfel niet doen.

OOK BIJ EEN ONDERBUIKGEVOEL BEL 112

WEESPER BUURTWACHT WHATSAPP“SCHADUW” GROEPEN

Hierin kunnen niet urgente berichten worden geplaatst en naar
aanleiding van een gebeurtenis in uw wijk worden nagepraat.
Op Facebook zijn wij te vinden met een besloten groep
en een openbare pagina “Weesper BuurtWacht”

Heeft u geen Facebook of smartphone, vraag dan of uw buren u op
de hoogte willen houden.
Door alert te zijn, goed rond te kijken en bij onraad politie te bellen
helpt u mee Weesp veiliger te krijgen.

Weesper BuurtWacht wordt ondersteund door Gemeente Weesp en
politie en heeft een eigen raamsticker welke een aanvulling is
voor de Whatsappborden welke u door Weesp heen kunt vinden.
De stickers geven een signaal af dat inwoners alert zijn
Door buren opgestarte straat-whatsappgroepen kunnen prima naast
Weesper BuurtWacht Whatsappgroepen functioneren maar een
straatgroepje werkt niet voldoende om criminelen te volgen.
Door alert te zijn, goed rond te kijken en bij onraad politie te bellen
helpt u mee Weesp veiliger te krijgen.
MOGELIJKHEDEN AANMELDEN WEESPER BUURTWACHT
WHATSAPPGROEP:

- Na deze bijeenkomst
- Tijdens de inloopochtend(en) of inloopavond in het
Stadskantoor van Weesp
- Via onze besloten Facebookgroep “Weesper BuurtWacht”

Voor meer informatie: weesperbuurtwacht@gmail.com

ZODRA U ZICH AANMELDT VOOR DE WEESPER BUURTWACHT
WHATSAPPGROEP, ONTVANGT U DE REGELS VOOR
GEBRUIK VAN DE APP GROEP

Aanmeldingen via WABP worden niet aan ons doorgegeven.

