Whatsapp Buurtpreventie groepen Oostburg
De WhatsApp Buurtpreventiegroepen Oostburg zijn op initiatief van de
Stadsraad Oostburg opgericht, zodat we met z’n allen de veiligheid en leefbaarheid in Oostburg kunnen vergroten.
Deze groepen dienen als extra ogen en oren voor de politie. Zodra u iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van)
inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging, mishandeling etc., dan kunt u eenvoudig een melding maken in deze
WhatsApp-groep. Op deze manier is iedereen bij ons in de buurt direct op de hoogte van de situatie.
Oostburg heeft 5 WhatsApp Buurtpreventiegroepen welke als volgt worden begrensd:
Groep 1: Stukje Grote Beer, Melkweg, Kaas en Broodsedijk.
Groep 2: Zuidwal, Grotendam, Dierkensteenweg, Nieuwstraat, De Pauwstraat, St Michielstraat, Schoolstraat,
't Pompje, Kloosterstraat, St Eligiusplein, Gobiusstraat, Langestraat, Violetstraat.
Groep 3: Tragelweg, Melkweg, Kaas en Broodsedijk, Philipsweg en stukje Bredestraat.
Groep 4: Oostburg Noord, begrensd door de Tragel, Mr Risseeuwstraat, St Eligiusplein, Kloosterstraat,
’t Pompje, Noordwal en Stadhouderslaan.
Groep 5: Oostburg West: Nieuwstraat, Molenberg, Volderstraat, Oudestad, Oudehaven, Schuttebochtlaan, 't
Schuttebocht, Veerhoeklaan, Pastoor van Genklaan en Baljuw Veltersweg.
Deze groepen zijn een burgerinitiatief en staat los van het feit dat u, bij een verdachte situatie, altijd eerst de politie dient
te bellen via het Algemene Alarmnummer 112
Werkwijze
De WhatsAppgroep kan de veiligheid in de buurt verbeteren, maar we moeten voorkomen dat het een chaos wordt.
Daarom zijn er enkele spelregels aan verbonden.
Algemeen
1. Deelnemers wonen in het betreffende woongedeelte van de kern Oostburg zoals bij de groep vermeld staat;
2. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
3. De beheerder van de preventie WhatsApp-groepen laat deelnemers toe tot de groep en zal bij misbruik
deelnemers uit de groep verwijderen. Daarbij wordt discreet met de ontvangen gegevens omgaan
(telefoonnummer, e-mailadres etc.);
4. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een officiële melding wordt gedaan. Ook
de gemeente neemt geen deel aan de groepen.
Werking
5. In principe is de WhatsApp-groep ‘stil’, tenzij er iets aan de hand is;
6. Ziet u een verdachte situatie, bel dan eerst naar de politie via het Algemene Alarmnummer 112 en meldt het
daarna in de WhatsApp-groep. Zo weten andere bewoners dat er al melding van gemaakt is.
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten;
8. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
9. Wees terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan
de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook;
10. Vermeld duidelijk in welk gedeelte van de straat (of bij welk huisnummer) de situatie zich voordoet;
11. Een WhatsApp-groep is een serieuze zaak, en niet voor de gezelligheid. Maak hier dan ook geen misbruik van.

Bent u geïnteresseerd? U kunt zich ten allen tijden aanmelden! Stuur dan een e-mail o.v.v. WhatsApp Oostburg 1, 2,
3, 4 of 5 naar wabp-oostburg@outlook.com en vermeld daarin uw naam, adres en 06-nummer, of stuur een sms of
WhatsApp met naam, adres en e-mailadres naar 06-47808989. U wordt dan toegevoegd aan de WhatsApp-groep.
Heeft u geen WhatsApp? Dan kunnen wij u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden via de e-mail. Daarnaast
kunt u misschien met buren afspreken dat zij u informeren indien nodig.
Voor diverse WhatsApp groepen is nog behoefte aan een aantal beheerders, als u zich daarvoor wilt aanmelden kunt u
een mail sturen naar naar wabp-oostburg@outlook.com of stuur een sms of WhatsApp met uw naam, adres en emailadres naar 06-47808989 o.v.v. kandidaat beheerder.

