
 
 
 
 
Bewoner(s) van het Rietven 
 
 
Veghel, december 2020 
 
Betreft: Opstart buurt-WhatsApp Buurtpreventie ’t-Ven 
 
Beste bewoner(s), 
 
In september 2013 is het Buurt Informatie Netwerk (BIN) Veghel opgericht met als doel: 
 
“Het vergroten van het gevoel van veiligheid en leefbaarheid” 
 
BIN Meierijstad werkt samen met: 
*Politie 
*Gemeente 
*Buurtbewoners 
 
Op het Rietven is er nog geen buurt-WhatsApp groep daarom willen wij er een gaan opstarten. 
 
Voor wie is deze app bedoeld? 
Alle bewoners (18 jaar of ouder) van het Rietven die beschikken over een telefoon met 
WhatsApp kunnen zich kosteloos aanmelden. Deelnemers moeten zich wel houden aan een 
aantal spelregels (zie achterzijde). 
  
App-beheerders 
We verwachten dat het aantal deelnemers aan de buurt-WhatsAppgroep erg groot wordt. Zodra 
alle aanmeldingen in kaart zijn gebracht, wordt een opsplitsing gemaakt naar maximaal vier 
deelgroepen, zodat elke groep ook beheersbaar en overzichtelijk blijft. Om dit te kunnen 
realiseren zoeken we beheerders. Als u daarin interesse heeft, dan kunt u dat aangeven. 
 
Deelname 
Wilt u deelnemen aan onze buurt-WhatsApp, vul dan z.s.m. het formulier op de achterzijde in en 
stop deze in de brievenbus van Rietven 155. 
 
Indien er vragen of opmerkingen zijn, laat het dan weten. Bij voorbaat dank voor uw aanmelding. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Patrice     
Coördinator BIN AppApp ’t-Ven - Rietven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Spelregels buurt-WhatsApp Buurtpreventie ’t-Ven 
 
 
1. Deelnemers zijn meerderjarig (18+) en woonachtig in woonwijk ’t Ven. 
2. De buurt-WhatsApp is een burgerinitiatief en vormt daarmee extra oren en ogen voor 

onze gemeente en onze politie. 
3. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR-methode: 

  S = Signaleer een incident, onraad of een verdachte situatie. 
  A = Alarmeer Politie via 112 (en niet via 0900-8844)  
  A= App jouw waarneming naar de groep. 

R= Reageer door naar buiten te gaan, maar denk daarbij aan eigen veiligheid.  
4. Heb je 112 gebeld, laat het de groep dan weten. Zo voorkom je een regen aan 112-

meldingen. 
5. Let op correct taalgebruik (kort en bondig, geen lange verhalen) 
6. Gaat het om een verdachte, omschrijf dan geslacht, gezicht, lengte, leeftijd en 

huidskleur. 
7. Gaat het om een voertuig, omschrijf dan merk, type, kleur en kenteken. 
8. Gebruik de buurt-WhatsApp niet voor onderling contact. Dat geeft irritatie aan de rest van 

de groep. 
9. Bij ongepast gebruik volgt een waarschuwing. Bij herhaald ongepast gebruik wordt 

deelnemer verwijderd uit de groep. 
10. De beheerder heeft het recht om een deelnemer op eigen initiatief of op advies van 

gemeente of politie te verwijderen. 
 
 

Aanmelding buurt-WhatsApp Buurtpreventie ’t-Ven – Rietven 
 
Om deze actie goed te laten verlopen zijn we ook op zoek naar mensen die beheerder of 
coördinator van een deelgroep van de buurt-WhatsApp willen zijn. Geef dat hieronder aan. Ook 
zoeken we mensen die met BIN Meijerijstad looprondes zouden willen uitvoeren (zie voor 
informatie ook www.BIN-meijerijstad.nl). 
 

*Ik meld mij aan als coördinator/beheerder deelgroep Rietven. 
 
 
*Ik meld mij aan als deelnemer aan de buurt-WhatsApp van de Buurtpreventie ’t-Ven 
(Rietven).*Ik heb de spelregels gelezen en ga daarmee akkoord. 

 

Achternaam:           
Voornaam:           
Geb. datum:                                                                                             
(alleen voor thuiswonende meerderjarige kinderen) 
Telefoon nummer: 06-                    
Straat:       Huisnummer:   
 
Veghel,  december 2020     (handtekening) 
 
*Aanvinken wat van toepassing is 


