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Inmiddels hebben zich 44 deelnemers aangemeld. Ook hebben enkelen aangegeven dat andere
gezinsleden ook willen meedoen. Bij deze onze dank dat goed gehoor is gegeven aan onze
oproep. En natuurlijk ook voor jullie betrokkenheid om op een goede manier samen te willen
werken en zo bij te dragen aan de veiligheid in onze wijk..
Maar nu kunnen we verder. Na overleg met gemeente en politie kunnen we de aftrap doen. Te
beginnen met de startersbijeenkomst. We nodigen ieder die zich betrokken voelt graag uit om
bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

maandag
25 januari 2015
in het H.F. Witte Centrum, Over de Vechtzaal

Er is de afgelopen periode overleg geweest met de politie en de gemeente (Veiligheid en Buurtgericht
Werken).
We nodigen ieder graag uit HF Wittecentrum. Ook al onze burgemeester zal hierbij aanwezig zijn, net
als de politie en de boa’s die in onze gemeente werken.
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:
19.00 uur - inloop/kennismaking met koffie/thee
19.30 uur - openingswoord burgemeester
19.40 uur - interactieve training afwijkend gedrag
20.50 uur - mogelijkheid om vragen te stellen en invullen van het formulier Buurt WhatsApp
21.00 uur - afsluiten

We hebben er alle vertrouwen in dat onze relatief veilige wijk nog veiliger wordt. En dat een
WhatsApp Groep er toe kan bijdragen las ik laatst in een landelijke krant toen daar twee
inbrekers in Zeeland dank zij de WhatsApp Groep in de kraag werden gevat.

Belangenvereniging Weltevreden
Peter Dijs,
Voorzitter
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WhatsApp wapen tegen inbrekers

Initiatiefnemer Herman Dieleman van de Krabbendijkse buurt WhatsAppgroep is blij met de eerste
resultaten. ,,Nu al zijn er twee inbrekers gepakt.”

Krabbendijke Het aantal buurt WhatsApp groepen in Nederland blijft maar stijgen en levert ook successen
op. Vrijdagavond laat konden twee inbrekers in het Zeeuwse Krabbendijke in de kraag
worden gevat, mede door de mobiele berichtendienst.
Inwoners van een buurt communiceren in een WhatsApp groep zodra zij verdachte situaties
tegenkomen. Het wordt ook wel als een moderne vorm van buurtwacht gezien. Het doel ervan
is het veiliger maken van een wijk of dorp.
Landelijk is het aantal WhatsApp groepen het afgelopen jaar fors gestegen. Waar er in juni
2015 tweehonderd appgroepen actief waren, lag dat aantal in oktober al op 1200. Volgens een
woordvoerster van de politie Zeeland West-Brabant worden er geregeld mensen aangehouden
nadat gebruik is gemaakt van buurt WhatsApp groepen. Cijfers hierover kan zij echter niet
overleggen.
Het recentste voorbeeld deed zich vrijdagavond in Krabbendijke voor, toen na een snelle
WhatsAppactie, een klopjacht van de politie en meerdere tips van dorpsbewoners konden
twee inbrekers worden opgepakt. Beiden zitten nog vast. Mede-initiatiefnemer Herman
Dieleman van de Krabbendijkse Appgroep is blij met dit resultaat. „Pas vorige maand zijn we
met de WhatsAppgroep gestart. Dat al zo kort na de oprichting twee criminelen worden
gepakt is natuurlijk geweldig. Na dit succes krijgen we steeds meer aanmeldingen en zien we
ook in veel andere dorpen dergelijke initiatieven van de grond komen.”
Bron: Telegraaf 10 januari 2015

