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GESPOT 
Nieuwsbrief voor WhatsApp 

Buurtpreventiegroepen in Hoogeveen e.o. 

Voorwoord 

Buurtpreventie wordt steeds 
belangrijker. Landelijk gezien is er met 
betrekking tot buurtpreventie veel in 
beweging. Plaatselijke overheden 
bieden meer ondersteuning en 
samenwerking tussen gemeenten, 
politie en buurtpreventie wordt 
geleidelijk beter georganiseerd. Nut en 
noodzaak? Zeker als je kijkt naar het 
criminele landschap waarbij ook 
cybercrime steeds meer toeneemt. Tel 
daarbij op dat de komende jaren veel 
politiemensen met pensioen zullen gaan 
en er nog onvoldoende nieuwe instroom 
is. De politie maar ook wij als inwoners 
kunnen de extra waakzaamheid van 
buurtpreventiegroepen dus goed 
gebruiken. 

Natuurlijk voorkomt buurtpreventie niet 
alles. Maar net als bij goed hang- en 
sluitwerk van je woning helpt het wel om 
de meeste criminelen en vandalen uit de 
buurt te houden. 

Ook in onze gemeente groeit het besef 
dat buurtpreventie onmisbaar is bij het 
inperken van criminaliteit en vandalisme 
en het vergroten van de pakkans van 
verdachten. Maar niet alleen dat. Met 
buurtpreventie beschermen we ook 
elkaar waardoor we ons ook wat veiliger 
voelen. 

Met veilige groet, 

Bert Noordzij, (vrijwillig) coördinator 
WABP Hoogeveen eo. 

 

Aantal buurtpreventiegroepen 
groeit. 
Vanaf het moment (januari 2021) dat 
WhatsApp Buurtpreventie onder de 
werknaam WABP Hoogeveen eo in de 
gemeente Hoogeveen actief is geworden  
hebben zich 20 nieuwe buurtpreventie-
groepen aangemeld. Op dit moment 
tellen we zo’n 4.400 adressen. Incl. 
gezinsleden zetten naar schatting 10.000 
bewoners zich in voor een veiliger 
woonomgeving. Ondanks de beperkte 
middelen en menskracht waarmee 
wordt gewerkt aan de verbreding van 
buurtpreventie is dit een prachtig 

resultaat. Op dit moment zijn in een 
aantal straten/wijken bewoners bezig 
met nieuwe buurtpreventiegroepen en 
het uitbreiden van bestaande 
groepen/gebieden. Zij krijgen daarbij 
hulp van WABP Hoogeveen e.o. 

Minder criminaliteit in straten/ wijken 
met buurtpreventie. 
Criminaliteit is voor veel inwoners de 
voornaamste reden om samen met hun 
buurtgenoten een buurtpreventiegroep 
te starten. Eerdere onderzoeken hebben 
aangetoond dat in straten/wijken waar 
buurtpreventie actief is de criminaliteit 
en vandalisme met gemiddeld 40% 
afnemen. In de praktijk lijkt dit in onze 
gemeente inderdaad zo te zijn. Om dit in 
de toekomst te kunnen toetsen wordt 
buurtpreventie in de hele gemeente 
letterlijk in kaart gebracht. Meer 
hierover onder de kop ‘Buurtpreventie 
digitaal op de kaart’.◼ 
 

Samenwerking met Handhaving 
Whatsapp Buurtpreventie Hoogeveen 
en omstreken en het team Handhaving 
van de gemeente 
Hoogeveen hebben 
besloten tot samen-
werking. Daarmee 
willen WABP 
Hoogeveen e.o. en 
Handhaving elkaars 
mogelijkheden 
versterken als het gaat om de bestrijding 
van criminaliteit, vandalisme en overlast. 

Informatie delen 

Er zijn afspraken gemaakt over het delen 

van informatie. Zo heeft Handhaving de 

mogelijkheid om via de buurtpreventie-

groepen berichten en waarschuwingen 

te verspreiden onder bewoners. Maar 

omgekeerd ook. Buurtpreventiegroepen 

kunnen via WABP Hoogeveen e.o. 

behalve elkaar nu ook Handhaving 

informeren over verdachte zaken of 

overlast. Voor ernstige verdachte 

situaties en heterdaad blijft de politie 

(112) de aangewezen weg.◼ 

Klankbordgroep/Denktank 

In  decembernummer van GESPOT  is 
een oproep gedaan aan groeps-
beheerders en groepsleden van 
WhatsApp Buurtpreventiegroepen uit 
de hele gemeente die met ons willen 
meedenken en -doen. Daarop zijn een 
aantal aanmeldingen ontvangen en 
bestaat groep uit: 
Bert Noordzij 
coördinator WABP Hoogeveen e.o. en 
beheerder WABP Beukema 
Jennie Achterhes 
groepslid EisenhowerBuurtApp 
Martijn Gerritsen 
beheerder Buurtapp Omgeving De Drift 
Douwe Jellema 
groepslid Van Limburg Stirumstraat Zuid 
Ruud de Jonge 
beheerder WABP Nadirlaan 
Harjo Sieders 
beheerder De Pulle Buurtpreventieapp 
Jaap Wimmenhove 
beheerder Schildersbuurtapp 
Bert Wolleswinkel 
beheerder WABP Centrum West 

We zijn heel blij met hun aanmelding en 
inzet. Het betekent een waardevolle en 
gewaardeerde ondersteuning in de 
verdere ontwikkeling van buurt-
preventie in onze gemeente.  

Wat doet de klankbordgroep/denktank. 
De groep denkt en praat mee over 
verschillende zaken zoals: 

• Inhoud/onderwerpen nieuwsbrief 

• Social Media/website 

• Ervaringen van groepen 

• Informatiebehoefte en -verspreiding 

• Inbraakpreventie 

• Andere vormen van preventie 

• Oefenen van verdachte situaties 

• Periodieke acties 

• Werven nieuwe groepen 

• En meer (wat er zoal voorbij komt)
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We zoeken nog naar meedenkers uit de 
dorpen. 

Situaties en omstandigheden kunnen 
per wijk of dorp verschillen. Daarom 
willen we binnen de klankbordgroep/ 
denktank graag een representatieve 
vertegenwoordiging. Het ontbreken van 
input uit de dorpen ervaren we daarom 
als een gemis. Aanmeldingen uit de 
dorpen zijn dan ook zeer welkom.  Zowel 
groepsbeheerders als groepsleden zijn 
welkom. Neem voor meer informatie of 
aanmelding contact op met Bert 
Noordzij. De gegevens staan in de 
voettekst van deze  nieuwsbrief.◼ 

Groepsgegevens compleet maken 
In januari/februari is het compleet 
maken van de groepsgegevens 
voortgezet. Er is gestart met de aantallen 
groepsleden omdat daar in het overleg 
met gemeente en politie behoefte aan is. 
Zij ondersteunen buurtpreventie en dan 
is het goed om te weten over hoeveel 
gebieden en aangesloten inwoners het 
gaat. Het opvragen van de aantallen 
deelnemers per groep leverde veel extra 
informatie en werk op. Positieve 
bijkomstigheid is dat er een veel beter 
beeld is ontstaan van de gebieden 
waarin de buurtpreventie-groepen 
actief zijn. Het betekent een welkome 
aanvulling op het in kaart brengen van 
alle groepen. 

Volgende stap: contactgegevens van 
alle groepen.  
In de vorige nieuwsbrief is hierover al 
uitleg gegeven. We willen van elke groep 
minimaal een 2e en bij voorkeur een 3e 
groepsbeheerder of contactpersoon in 
het bestand hebben. Van een groot 
aantal groepen zijn deze al bij ons 
bekent. Van de groepen waarbij dat nog 
niet geregeld zullen de groeps-
beheerders nog worden benadert.◼ 

In contact met 
Vanaf het ontstaan van WABP 
Hoogeveen e.o. (januari 2021) zijn er 
veel contacten geweest met groeps-
beheerders en groepsleden van 
buurtpreventiegroepen. Het is mooi om 
te zien hoeveel gemotiveerde groepen 
en groepsbeheerders zijn en er een grote 
bereidheid is om tijd en aandacht te 
besteden aan buurtpreventie. Ook zien 
we hoe buurtpreventie een positieve 
bijdrage levert aan de veiligheid en 
saamhorigheid in de straten en wijken. 

Toch leven er ook veel vragen en is er 
behoefte aan meer (gerichte) informatie 
en ondersteuning. Wat opvalt is dat er 
verschillen zijn als het gaat om 
communicatie binnen de groepen. Bij 
sommige groepen wordt geen 
gedragscode gebruikt of is deze 
onbekend bij de groepsleden. Ook 
circuleren er verschillende (verouderde) 
gedragscodes en de wijze waarop met 
112 of 0900-8844 meldingen wordt 
omgegaan verschilt ook. De rol van 
groepsbeheerder - die wezenlijk 
verschilt van die van een 
gezelligheidsapp - is niet altijd duidelijk, 
vooral niet bij de groepsleden. 
Soms leidt dit tot misverstanden en zelfs 
tot irritaties. Dat is natuurlijk jammer en 
is ook niet nodig en daar willen we 
samen graag verbetering in brengen. 

Beeld compleet maken. 
Het beeld dat er nu is, is natuurlijk niet 
volledig. Om elkaar te kunnen helpen 
wordt nagedacht op welke wijze we 
goed in beeld kunnen krijgen wat 
ontbreekt, waar behoefte aan is en hoe 
we dit kunnen bereiken. Daarbij zal ook 
aandacht worden geschonken aan 
ondersteuning door lokale overheid, 
politie, landelijke organisaties, enz. 

Wordt vervolgd.◼ 

Buurtpreventiegroepen digitaal 

op de kaart 

Een handig middel om te kunnen zien in 
welke straten en wijken buurt- 
preventiegroepen actief zijn is naast 
postcodes ook een plattegrond. Op deze 
wijze kunnen we belangstellenden die 
contact zoeken met een groeps-
beheerder om zich aan te melden of een 
nieuwe buurtpreventiegroep willen 
beginnen ook beter van dienst zijn. Op 
dit moment wordt nog hard aan de kaart 
gewerkt.  

Inbraken, (auto)branden, vandalisme 
overzichtelijk in beeld. 
Een mooie aanvulling op zo’n 
plattegrond is bijvoorbeeld het in beeld 
brengen waar inbraken, (auto)branden 
en vandalisme plaats hebben gevonden. 
Het ligt in de bedoeling om dit te zijner 
tijd te gaan bijhouden. Maar eerst moet 
de kaart volledig zijn. Van een aantal 
buurtpreventiegroepen moeten de 
gebieden nog worden ingetekend.◼ 

Camera in Beeld 
Steeds vaker vraagt de politie om 
camerabeelden. Bijvoorbeeld na een 
inbraak in de buurt, bij vandalisme, enz. 
Camerabeelden - ook van deurbel-
camera’s - leiden niet zelden tot de 
aanhouding en veroordeling van 
verdachten. Van camera’s gaat ook een 
preventieve werking uit. 

Heeft u een of meer (deurbel) camera’s? 
Meldt deze dan aan bij ‘Camera in Beeld’ 
van de politie. Dit gaat heel eenvoudig. 
Zorg vooraf dat u met elke camera een 
screenshot (schermfoto) maakt van het 
gebied dat de camera ziet. Deze kunt u 
bij het aanmelden uploaden. De politie 
weet dan welke gebieden in de 
omgeving in beeld zijn. Dat kan helpen 
bij het opvragen van de camerabeelden 
voor opsporingsdoeleinden. Verder 
heeft u uw DigiD nodig.  Klik hier om uw 
camera('s) aan te melden. 

Zet nooit camerabeelden op social 
media. 
We zien het regelmatig. Een inbraak, 
diefstal, enz. Verdachten zijn door een 
camera gefilmd en de beelden worden 
door (buurt)bewoners gedeeld op 
Facebook, Twitter, enz. Vaak leidt dit bij 
een veroordeling tot strafvermindering 
of soms zelfs vrijspraak. De politie wordt 
er dus niet mee geholpen en is er ook 
niet blij mee. 

Als overigens blijkt dat een ‘verdachte’ 
niets met een zaak te maken had, dan 
lopen degenen die de beelden op social 
media hebben geplaatst of gedeeld het 
risico op een schadeclaim wegens 
smaad. Niet doen dus.◼ 
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