Informatie over Whats App groepen in het buurtpreventiegebied Flevo
In aanvulling op de mail alerts - en uiteraard naast meldingen aan 112 en andere
acties - is gebleken dat de behoefte bestaat om een (sociaal) medium te hebben
om snel en alert op incidenten te kunnen reageren en om elkaar in de directe
omgeving te waarschuwen. Daartoe heeft BPV Flevo heeft een aantal Whats App
groepen in de buurt gevormd. Alle leden en andere buurtbewoners worden
gestimuleerd om hiervan gebruik te maken.
Nut van een Whats App groep:
- Elkaar waarschuwen dat er een verdachte persoon/auto in de buurt wordt
gesignaleerd;
- Signaleren van afwijkend gedrag van personen in de buurt: rondlopen, naar
binnen kijken etc.;
- Personen die aanbellen met vage verhalen of dubieuze aanbiedingen;
- Na een inbraak vragen wie wat heeft gezien om te helpen de dader te vinden.
Misschien hebt u wel essentiële informatie;
- Ook is het verstandig om de buurt na een inbraak snel te informeren om
herhaling bij de buren te voorkomen.
- Daarnaast vergroot het gevoel van saamhorigheid. Samen waken over de
veiligheid in de buurt.
Naast het signaleren en elkaar waarschuwen kunt u natuurlijk ook eigen maatregelen
nemen. Een onduidelijk rondscharrelende persoon aanspreken: “zoekt u iets?”. “Kan
ik helpen?” en andere preventieve acties. Maar als het gevaarlijk lijkt: schakel de
politie in. U kunt bellen met de politie: 112 bij spoed of “gewoon” 0900-8844. In
iedere situatie zult u een inschatting moeten maken of dat nodig of zinvol is. Het
sturen van een Whats App is bedoeld als een aanvulling daarop. Vermeld dan wel
even of de politie wel of niet gebeld is, één beller per signalering is genoeg.
Het bestuur van BPV-Flevo heeft het (grote) BPV gebied in 5 groepen opgedeeld om
te bereiken dat de groepsleden elkaar ook goed kennen, om daarmee een goede
sociale controle te bevorderen. Deze groepen hebben de volgende mailadressen en
coördinatoren en richten zich op de volgende buurten:
Naarderstraat
- Naarderstraat en omgeving;
- Aanmelden bij de coördinator: Arjen Beltman, mail:
- naarderstraathuizen@outlook.com
- Of: naarderstraat@bpv-flevo.nl
Bikbergen
- Bikbergerweg, Vliegheiweg, Drossaardlaan, Flevolaan (tot Nieuwe
Bussummerweg), Oud Bussummerweg, van Woensel Kooylaan, Nieuwe
Bussummerweg (oneven nrs);
- Aanmelden bij de coördinator: Helen Onderwater, mail: bikbergen@bpvflevo.nl
Flevobuurt

-

de Stukken, Flevolaan (van Nieuwe Bussummerweg tot Naarderstraat),
Nieuwe Bussummerweg (even nrs), Heidelaantje;
Aanmelden bij de coördinator: Frederique Groen, mailadres: flevorama@bpvflevo.nl

Westereng
- Driftweg (tegenover Limitische hei), Naarderstraat (van Driftweg tot
Eikenlaantje), Eikenlaantje en Schapendrift (van Duinweg tot Eikenlaantje);
- Aanmelden bij de coördinator: Jos Lucassen, mail: westereng@bpv-flevo.nl
Valkeveen
- Meentweg en Valkeveenselaan.
- Aanmelden bij de coördinator: Kees Kos, mail:
meentwegvalkeveenselaan@bpv-flevo.nl
U kunt zich via deze mailadressen bij een van deze groepen aansluiten, onder
opgaaf van uw naam, huisadres en mobiel telefoonnummer (smartphone). Alleen
opgaven van bewoners met een woonadres in onze buurt worden geaccepteerd. Mail
naar de genoemde buurtgroepen gaat uitsluitend naar de genoemde ontvangers, niet
naar de BPV. Indien u ook op de hoogte wil zijn van gebeurtenissen in omliggende
buurten, kunt u zich voor meer groepen opgeven. Elke groep heeft een “beheerder”,
die een faciliterende, coördinerende taak heeft en toeziet op een juist gebruik van de
Whats App (nl alleen voor meldingen over verdachte situaties, en niet voor andere
doeleinden), maar die niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de meldingen of
voor het leggen van het contact met de politie
Het moge duidelijk zijn dat een Whats App groep niet bedoeld is als sociaal medium
of voor een oproep om tijdens uw vakantie de planten water te geven. Het kan alleen
functioneren als het serieus en uitsluitend voor veiligheid wordt gebruikt. Iedere
groep functioneert zelfstandig. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar melding
aan de groep of aan de politie. Realiseert u zich s.v.p. bij het doen van een melding
aan de whatsapp groep, dat deze gelezen wordt door een groot aantal mensen.
Berichten die maar voor 1 persoon bestemd zijn, zoals bedankjes etc., kunnen
daarom beter rechtstreeks 1 op 1 verzonden worden.
De aansluiting bij een Whats App Groep is niet voorbehouden aan leden van de bpv.
Wij vinden het belangrijk dat iedere buurtbewoner hieraan mee kan doen, maar de
Whats App groepen functioneren zelfstandig en buiten de verantwoordelijkheid van
de bpv.
Meer informatie kunt u uiteraard bij ons vragen via info@bpv-flevo.nl en ook vinden
op de website http://wabp.nl

