INFOflits november 2015
secretaris: Wil Roelandt-Lugthart
Albert Einsteinweg 9

web: www.belangenverenigingweltevreden.nl
E-mail: secretariaat.weltevreden@gmail.com
Nieuwsbrief

Buurt WhatsApp Weltevreden
In de laatste ledenvergadering heeft on bestuurslid Alfred Folkeringa een presentatie gegeven hoe je
verdacht gedrag kunt herkennen en wat je dan kunt doen. Met als uitkomst het idee een Buurt WhatsApp
aan te maken voor onze wijk. Een Buurt WhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren
van met name verdachte situaties. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: met betrokken bewoners in
onze wijk dragen we gezamenlijk bij om de veiligheid in onze wijk zo optimaal mogelijk te maken. Is onze
wijk dan onveilig? Nee, maar voorkomen is beter dan genezen.
Met de eigen Buurt WhatsApp zorgen we ook voor meer ogen en oren voor de politie en andere
toezichthouders. De politie kan immers niet op elke hoek of straat staan om de zaak in de gaten te houden.
Met de Weltevreden Buurt WhatsApp kunnen wij zelf onze wijk in de gaten houden en alert reageren op
afwijkende situaties. Zo werken we samen aan onze veiligheid en daar gaat het om.
Met het melden van verdachte situaties met een Buurt WhatsApp, worden we als buurtbewoner snel
gewaarschuwd en kunnen we dus gezamenlijk een verdachte situatie in de gaten houden. Intussen tussen
kan de politie worden ingelicht die snel tot eventuele actie kan overgaan. In Nederland zijn inmiddels al
vele buurten met zo’n WhatsApp-groep. Dit heeft in die wijken al tot succes geleid. Zo zijn er criminelen
aangehouden en is het aantal woninginbraken in sommige wijken fors gedaald. Uit onderzoek door de
Universiteit Tilburg blijkt dat daling van criminaliteit in zogenaamde WhatsApp-wijken juist mede tot stand
is gekomen doordat de bewoners alerter reageren en daardoor eerder de politie bellen.
Daarom neemt de Belangenvereniging nu het initiatief om de Buurt WhatsApp in onze wijk te introduceren,
Dat moet natuurlijk wel in goede banen worden geleid. Alfred Folkeringa heeft hiermee ervaring en zal de
beheerder zijn van deze Buurt WhatsApp. Hij zal hierover afspraken maken met zowel de gemeente als de
politie. Hierna nog even de informatie en hopen van harte op jullie deelname. Samen sta je sterker
nietwaar?.
Voor wie?
Alle bewoners van onze wijk Weltevreden Zuid (woningen binnen het ‘verzorgingsgebied’ van de
belangenvereniging) kunnen meedoen. Dus ook de niet leden! Want het in het belang van ons allen.
Aanmelden?
Wil je meer informatie of je direct al aanmelden, stuur dan een mail naar:
whatsapp.weltevreden@gmail.com

Voorwaarden?
Om effectief te zijn én te blijven zijn er wel voorwaarden verbonden aan deelname aan de Buurt
WhatsApp. Deze voorwaarden (Tips en Spelregels) ontvang je bij getoonde interesse via het mailadres.
Voor deelnemers aan de Buurt WhatsApp zullen we nog een informatieavond organiseren waarbij ook de
clinic “Waarnemen en reageren” zal worden gegeven. Deze clinic biedt de deelnemers goed inzicht in wat
een afwijkende situatie kan zijn en wat je dan kunt doen óf juist moet laten?
Peter Dijs
Voorzitter Belangenvereniging Weltevreden
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Herinnering

19 december 2015
van 19.00 – 23.00 uur

Onder het genot van een hapje en een drankje organiseren wij ook dit jaar
wederom een gezellig wijkkerstfeest voor de leden van belangenvereniging
Weltevreden !!
Met een échte kerstboom, vuurkorven, sfeerverlichting en kerstmuziek bieden
wij u de gelegenheid om samen met uw wijkbewoners de kerst in te luiden. 
Om 19.30 uur zal het kinderkerstverhaal worden
voorgelezen door één van de ouders. Inloop vanaf
19.00 uur
Kosten:

Buurtgenoten tot 15 jaar gratis.
Buurtgenoten vanaf 15 jaar > €2,50

(bij aanvang van de bijeenkomst te deponeren in de

‘dropbox’ in de tent)
 U kunt zich aanmelden via het emailadres: kerstophetplein@gmail.com
(Echt even doen i.v.m. het boodschappenlijstje..!)
Wil je deze avond opluisteren door het zingen van een kerstlied, livemuziek of
ander sfeervol initiatief laat dat dan ook weten!
Wij starten met het opbouwen (o.a. kerstboom versieren, tenten plaatsen en
verlichting aanbrengen) om 14.00 uur. Wilt u helpen dan staat de koffie klaar!
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