
WhatsApp Alert groep ’t Sopersebos 

Beste buurtbewoner, 

De afgelopen maanden is veelvuldig gevraagd naar het opstarten van WhatsApp-groep in de wijk. In de media is 

recent ook veel aandacht besteed aan WhatsApp als preventie-instrument. Buurtgenoten vinden het belangrijk dat 
als zo’n groep wordt gestart, dat zorgvuldig en doordacht gebeurt. Daarom deze brief. 

Op Geranium loopt de WhatsApp Alert groep enige tijd met succes. Graag nodigen wij je uit mee te doen aan de 
WhatsApp Alert groep voor heel ‘t Sopersebos. Daarmee kun je samen met jouw buurtgenoten een steentje 
bijdragen aan een veiliger leefklimaat in onze straat en wijk.  

De WhatsApp Alert groep is bedoeld voor acute veiligheid situaties in het buurtpreventiegebied. De aangesloten 
bewoners lezen gelijktijdig de berichtgeving. Acute zaken zijn: onraad, verdacht gedrag of handelingen, criminele 
activiteiten. Ook kan informatie vlak na een delict of incident worden gedeeld. Een bericht kan bestaan uit: een 
beschrijving, werkwijze, kenteken, signalement, filmpje of foto(s). Denk bij het verzamelen van informatie eerst en 
altijd aan je eigen veiligheid! 

Belangrijk 
De WhatsApp-groep is geen vervanger van 112. Dus bij onraad altijd direct 112 bellen en dat vervolgens in de 
WhatsApp-groep meedelen. Mocht je niet helemaal zeker zijn, dan kun je de groep of leden uit de groep vragen 
mee te kijken en/of adviseren wat te doen. 

Spelregels 
Gebruik de buurtpreventie-app alleen om te waarschuwen bij onraad of verdachte situaties. Lees meldingen van 
anderen, maar reageer daar niet uit beleefdheid in de groep op. Hou de berichten zakelijk en bondig. Sociale 
berichten graag op andere wijze met elkaar delen. De beheerder zal streng op deze spelregels toezien, om de 
buurtpreventie-app voor iedereen zinvol en prettig te houden. 

Om het beheer-baar te houden delen we nu al onze buurtpreventie app met bewoners van Geranium 62 t/m 92 en 
Hyacinth 152 t/m 154. De mogelijkheid bestaat om een AANTAL WhatsApp-groepen op ’t Soperse Bos op te delen en 
aan elkaar te koppelen door centrale WhatsApp-groep van straatcontactpersonen. 
Er staat al  een WhatsApp bord in de wijk. Daarmee laten we als buurt zien dat we extra alert zijn. 

Voor eventuele vragen en/of suggesties en (informatieve) meldingen ben ik bereikbaar per telefoon of op 
onderstaand e-mail adres. 

Met vriendelijke groet, 

Beheerder WhatsApp Alert groep Geranium  

Martin Sta rreveld 

 Fresia 35 



WhatsApp Alert groep ’t Sopersebos 

Wil je meedoen met de buurt WhatsApp Alert groep, vul onderstaand formulier in en post hem naar brievenbus 
nummer 35

Ik wil graag meedoen met de WhatsApp Alert groep . 

Naam(voor en achter) 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Mobiel nummer dat gekoppeld is aan WhatsApp :   06 -  

Hou mij graag op de hoogte via e-mail, mijn e-mail adres is: 

Mijn huisgenoot (woonachtig op zelfde adres) willen ook graag meedoen met de WhatsApp Alert groep: 

2e Naam: (voor en achter) 

Mobiel nummer dat gekoppeld is aan WhatsApp :   06 - 

Hou mij graag via een apart e-mail adres op de hoogte: 




