
Whatsapp buurtpreventie app 
Oosterzee 
Begin december heeft Petra Mosterman het initiatief 
genomen om een buurtpreventie app te starten.  
Deze app is erg snel gegroeid, we zijn blij dat we met 
elkaar als dorpsbewoners Oosterzee een stukje veiliger 
willen maken. 

Vanuit de wabp (WhatsApp BuurtPreventie) zijn er richtlijnen opgesteld, deze willen wij ook graag doorvoeren. 
Daarom starten we binnenkort een nieuwe wabp voor Oosterzee, en heffen we de huidige groep op, zoals ook 
gemeld is op de informatie avond van 15 feb
Woont u in Oosterzee, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwe wabp via het formulier dat u op de website 
www.oosterzee.com kunt vinden. Wij zullen u dan zo gauw mogelijk toevoegen. 
De wabp is een serieuze zaak. Het is daarom niet de bedoeling dat kinderen zich aanmelden.

De wabp is bedoeld om snel te kunnen informeren en om verdachte of spoedeisende situaties te melden en 
dus niet voor andere, niet dringende zaken. Voor vermiste katten, het lenen van grasmaaiers of uitnodigingen 
voor een buurtfeest, bestaan er andere media, denk aan Facebook of de Nextdoorapp. 

U ziet iets verdachts, wat plaatst u dan.
▪ Soort (verdachte) situatie
▪ Aantal personen
▪ Eventueel voertuig inclusief kenteken
▪ Beschrijving van voertuig en personen
▪ Of 112 al is gebeld

Meer informatie kunt u vinden op de website van wabp: https://wabp.nl
Ook staat hier een handige signalementenkaart, print deze uit en gebruik hem wanneer u iets verdachts meld.
Hang hem bijv op in uw meterkast.

Regels:
- Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
- Houd persoonlijke dingen voor jezelf. Andere mensen hebben geen boodschap aan jouw privézaken.
  Voorbeeld: "nu zet ik voortaan ook maar mijn fiets op slot.” Dit zijn onnodige berichten. Bedenk dat elk bericht 
bij honderden mensen aankomt. 
- Smilies zijn soms handig om emoties uit te drukken en gewoon leuk voor de lol. De WhatsApp groep is hier 
niet de juiste plek voor. Als je het alleen kan zeggen met emoticons, zeg het dan maar niet.
- Gebruik deze WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
- Heeft u vragen aan de beheerder, stel deze dan in een privébericht maar niet in de groep zelf.
- Wil u iets melden aan het dorp, maar hoort dit niet in de preventie app, plaats dit dan op bijvoorbeeld in de 
Nextdoorapp.
- Houd u zich niet aan de regels, dan zal u hierop worden aangesproken door de beheerders.

U bent toegevoegd, en dan.
Zodra u bent toegevoegd in de groep ziet u in wabp vanzelf een melding staan.
U hoeft hier niet op te reageren met een ‘Dank je wel’ of bv. emoticon, stel dat er 100 mensen lid zijn van de 
groep dan ontvangen alle 100 leden een niet urgent bericht, terwijl ze dat wel verwachten.
Het maakt mensen onnodig ongerust en sommige leden verlaten hierdoor zelfs de groep.

We hopen dat deze groep ons dorp weer een stukje veiliger gaat maken en dat iedereen zich aan de regels zal 
houden.

De beheerders: Sven van der Giessen en Arjan Bokhorst

http://www.oosterzee.com
https://wabp.nl

