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Vlakwater start met BuurtWhatsApp en wil veiligheid en saamhorigheid
vergroten

Hoewel het vroeger heel normaal was om elkaar in de gaten te houden, is tegenwoordig lang niet iedereen
op de hoogte wie zijn of haar buur is. De sociale controle die men vroeger kende lijkt vervangen te worden
door zijn digitale broertje, de mobiele telefoon. Inmiddels hebben al meer dan 1200 buurten zich verenigd
in een moderne vorm van buurtpreventie, de BuurtWhatsApp. Bewoners wijzen elkaar met een berichtje op
verdachte situaties en personen. Ik ging in gesprek met initiatiefnemers Hans Visscher, voorzitter wijkraad
Vlakwater en Inge Adriaansens, secretaris wijkraad Vlakwater.

Hoewel WhatsApp Buurt Preventie (WABP) al meer dan een jaar bestaat waren er tot voor kort nog geen
Venrayse wijken die middels een BuurtWhatsApp de veiligheid in de wijk trachtte te verbeteren. Sinds het
nieuwe jaar is daar echter verandering in gekomen. De Venrayse wijk Vlakwater is de eerste wijk in Venray
die start met deze moderne vorm van buurtpreventie. Tijdens het eindejaarstreffen op zondag 27
december initieerde de wijkraad het plan bij zijn buurtbewoners. Direct meldden meer dan 50
buurtbewoners zich aan. Een hoeveelheid die de wijkraad totaal niet had verwacht. ‘We waren totaal
verbaast over de opkomst. Onze verwachtingen waren bewust heel erg laag, zeker om teleurstelling te
voorkomen’, laat Adriaansens weten.

Pak weg twee jaar geleden werd er door de gemeente Venray een wijkontwikkelingsplan voor de wijk
vastgesteld. Hierin werd onder meer geschreven over het bevorderen van de veiligheid in de wijk. Op basis
hiervan is de wijkraad aan de slag gegaan met het opzetten van een BuurtWhatsApp. ‘Onze
penningmeester kwam in het voorjaar van 2015 met het plan om een Buurt- WhatsApp op te zetten.
Vervolgens hebben we dit tijdens de vergadering van 19 juni besproken en zo is het balletje uiteindelijk
gaan rollen’, aldus Visscher. In de meeste wijken of dorpen die starten met een soortgelijk initiatief ligt de
aanleiding vaak bij een heftige inbraakgolf of hevige overlast. Daar is in Vlakwater geen sprake van. Dit
wordt ook bevestigd door gegevens die de politie kenbaar maakte. In 2014 werd er in totaal vijf keer
ingebroken in Vlakwater. Het jaar daarna nam dit aantal licht af en werden er vier inbraken geregistreerd.

Met een BuurtWhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties in de
wijk. Iedere deelnemende buurtbewoner dient te handelen middels de SAAR-formule. De S staat in deze
voor signaleren. De A staat voor alarmeren. Dit betekent dat op het moment wanneer je een dringende
verdachte situatie opmerkt je eerst 112 belt. De volgende A staat voor appen. Als deelnemer stuur je
vervolgens een appje in de Buurt- WhatsApp. Je vertelt dan dat je de politie hebt ingeschakeld en
waarschuwt buurtbewoners voor de opgemerkte situatie. De R staat tot slot voor reageren. Je kunt op dat
moment contact proberen te maken met de verdachte persoon. Dit met de intentie om eventuele criminele
plannen te verstoren. Hoewel dit alles zeer duidelijk en gemakkelijk klinkt, zijn er ook kanttekeningen op te
merken. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat kinderen meedoen en de WhatsAppgroep in een
‘gezelligheidsapp’ veranderd. Adriaansens laat weten dat dit ook in de Buurt- WhatsApp van Vlakwater
speelde. ‘Dit gebeurde een dag na invoering. Het was toen nieuwjaar en iedereen ging elkaar een gelukkig
nieuwjaar wensen. Ook bij het toevoegen van buurtbewoners in de groep reageren veel mensen. Onze
penningmeester, die tevens beheerder is van de WhatsAppgroep, heeft toen aangegeven dat het geen
‘gezelligheidsapp’ is. Sindsdien zijn dergelijke berichtjes niet meer verstuurd’. Wetenschappelijk onderzoek
door de Universiteit van Tilburg toont aan dat speciaal opgerichte WhatsAppgroepen een grote invloed
hebben op het gemiddeld aantal woninginbraken. In de gemeente Tilburg daalde dit aantal van zestig naar
dertig per maand. Het is echter wel van belang dat de politie op goede voet staat met de wijk. Als de politie
meerdere keren voor niets heeft moeten uitrukken verliest de WhatsAppgroep aan geloofwaardigheid.
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Toch blijft het moeilijk om een exacte omschrijving te geven voor het moment waarop je 112 dient te
bellen. ‘Als je iemand op heterdaad betrapt is het natuurlijk duidelijk maar er zijn zoveel tussenvormen. Ik
las ergens dat je moet luisteren naar je onderbuikgevoel. Als je iets niet vertrouwd moet je gewoon bellen’,
aldus Adriaansens.

Dat een BuurtWhatsApp lang niet altijd alleen voor het bevorderen van de veiligheid dient is al langer
duidelijk. Veel buurten gebruiken deze moderne vorm van buurtpreventie voor het bereiken van meer
saamhorigheid in de buurt, zo ook in Vlakwater. ‘Onze wijk is niet echt sociaal betrokken. Wij hopen dan
ook dat de oprichting van deze BuurtWhatsApp de opmaat is naar meer saamhorigheid in de wijk’, zo laat
Adriaansens weten. Op de vraag wanneer de wijkraad tevreden is over de invoering van de BuurtWhatsapp
laat Visscher weten: ‘Wij zijn nu al tevreden. Het mooiste is natuurlijk wanneer blijkt dat het aantal
inbraken afneemt. Je kunt echter ook zeggen; hoe minder je het gebruikt, hoe beter.'
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