
Beste buurtbewoner,

Binnenkort wordt uw mobiele nummer toegevoegd aan de WABP (WhatsApp Buurt Preventie) 
groep Tervoorst. Zodra dit gebeurd, zult u dit zien in WhatsApp op uw telefoon. Op dat moment 
maakt u deel uit van de WABP groep en kunt u er ook gebruik van maken.
De deelnemende straten van de WhatsApp groep zijn: Voorsterstraat (VO) nr x t/m x, Bergerweg 
(BE), Bongerdweg (BO), Horenweg (HO).

Wanneer plaatst u WEL een bericht in de groep?
Zodra u iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, 
straatroof, bedreiging of mishandeling. Bel zelf altijd eerst meteen 112! Zo gaan er geen secondes 
verloren en kan de politie snel ter plaatse zijn.

Wanneer plaatst u GEEN bericht in de groep?
Als er een kat of hond vermist is, of als u een algehele buurtoproep wilt doen voor een feestje of 
iets dergelijks. Bij misbruik van de groep loopt u kans dat de beheerder u verwijdert uit de groep.
Ga niet reageren in de groep met berichtjes zoals “ik kom eraan”… houd in uw achterhoofd dat 
wanneer iedereen dit zou doen er 50 * 50 = 2500 berichtjes binnenkomen bij iedereen!!

Algemene zaken
- Ziet u iets verdachts, maar weet u het niet zeker? Als uw toestel een fotocamera heeft, maak 

dan vast een foto van de persoon/auto (kenteken).
- Laat bij elk bericht weten waar iets aan de hand is, we spreken af: eerste 2 letters van de straat 

gevolgd door huisnummer. Bijvoorbeeld: Voorsterstraat 91 wordt dan VO91
- Ga nooit zelf op een vermeende dader af, maar volg deze, totdat de politie is gearriveerd. U 

heeft uiteraard als eerste 112 gebeld.
- De beheerder van de groep zal relevante berichten doorsturen naar de wijkagent, zodat deze 

ook op de hoogte blijft.
- Als er een bericht binnenkomt en u bent in de gelegenheid een kijkje te nemen, doe dit dan ook! 

Samen staan we sterk!
- Wijzigt uw telefoonnummer/email adres of heeft u vragen, stuur dan een email naar: 

wabp@tervoorst.nl
- Bij zeer weinig berichten zal 1x per jaar een test bericht verstuurd worden. Dan ziet u op uw 

telefoon dat de groep werkt (aub NIET reageren op dat bericht…), de 1e keer zal zijn op 1 mei.
- De gemeente pakt de WABP ook serieus op, er zullen borden geplaatst worden. Als we meer 

info hebben zullen wij per email met u communiceren.

Hopend op zeer weinig meldingen en een veilige buurt!

Meer info over WABP en buurtgroepen om ons heen, kijk ook eens op http://wabp.nl/

De beheerders:
Vincent Drabbe (VO91) / Marc Pluijmakers (VO)
wabp@tervoorst.nl

Aanspreekpunt / oprichters:
Yvon Smeets (VO86) / Jettie Frieser (BO)
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