
 

 

 

 

Bezoek www.stichtinglammetjeswiel.nl en www.wabp.nl 

                                                                                                                             

Lid worden van de Lammetjeswiel WhatsApp Buurtpreventiegroep? 

❶ Zoek de Wabp groep op de kaart op http://www.wabp.nl of via http://www.stichtinglammetjeswiel.nl 

❷ Aanmelden bij de groep; klik op of stuur een aanmeld e-mail naar lammetjeswiel.WABP@gmail.com en stuur de 

beheerder naam, mobiel telefoonnummer en adres toe. 

❸ De beheerder (Stichting Lammetjeswiel) voegt je toe aan de WhatsApp groep middels je mobiele nummer. 

Spelregels 
▪ Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. 
▪ Deelnemers zijn woonachtig/werkzaam/veel aanwezig in/en om gebied Lammetjeswiel. 
▪ WhatsApp is een burgerinitiatief, de politie komt alleen in actie bij melding via 112 of 0900-8844. 
▪ Gebruik deze WhatsApp ALARM! groep volgens het SAAR principe: 

S = Signaleer 
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844) 
A = App om je waarneming bekend te maken aan de anderen 
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. De bedoeling is de 
plannen te  verstoren van de verdachte persoon. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak 
bijvoorbeeld een praatje met de persoon, let op dat direct met meerdere mensen erop afgaan vaak als dreigend wordt 
ervaren, beoordeel de situatie alvorens actie te ondernemen. 

▪ Laat door middel van een WhatsApp groepsbericht aan elkaar weten dat de instanties al ingelicht zijn! Dit voorkomt 
een overdaad aan 112 meldingen. 

▪ Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 
▪ Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. 
▪ Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer 

dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht 
kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken. 

▪ Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. 
▪ Bij (herhaaldelijk) misbruik kunt u worden verwijderd door de beheerder. 

Bent u a lid van onze Lammetjeswiel WhatsApp 

Buurtpreventiegroep? 
 

Steeds meer buurtbewoners sluiten zich aan bij de Lammetjeswiel WhatsApp 

Buurtpreventiegroep om de veiligheid in het gebied te verbeteren en er niet alleen voor te 

staan wanneer een misdrijf plaatsheeft. De groep is er om misdrijven te voorkomen, bij 

verdachte situaties schakelt u de politie in, via 1-1-2, waarna men vervolgens de overige 

buurtbewoners op de hoogte brengt. Buurtpreventiegroepen dragen in toenemende mate 

een steentje bij aan het voorkomen en oplossen van misdrijven  door heel Nederland. 
 

Zit u al in de groep? Fantastisch! Zie dit bericht dan als een teken dat de groep nog steeds 

actief is, hoe minder alarmerende berichten moeten worden geplaatst, hoe beter uiteraard! 

Hieronder nog even de spelregels die wij hanteren binnen de groep. 

Samen staan we sterk en kunnen we onze buurt nog veiliger maken! 
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