
                                                                                       

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 

Postbus 200 F (0343) 41 57 60 

3940 AE  Doorn E info@heuvelrug.nl 

Bewoners van Straatnamen  

Thema Koers 

Team Strategie & Advies 

Contactpersoon E. Willemsen- Louwerens 

Ons kenmerk  

Uw kenmerk  

Datum  

Onderwerp Whatsappgroep  XXStraatnamenXX 

Bijlage(n) ja 

Geachte heer , 

 

www.heuvelrug.nl  IBAN NL64BNGH0285120808 

Een bewoner uit uw buurt wil een WhatsApp groep realiseren. De buurt WhatsApp is een bewonersinitiatief 

en is bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties en samen de buurt veiliger maken. De 

gemeente en de politie juichen het initiatief van zo’n WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners 

extra ogen en oren zijn in de wijk. 

 

Hoe werkt een WhatsApp groep 
1. Een buurtbewoner maakt een WhatsApp groep aan en beheert de groep 

2. Buurtbewoners melden zich aan bij deze contactpersoon dat zij mee willen doen en geven hun 

mobiele nummer aan hem of haar door; 

3. Vervolgens ontvangen de buurtbewoners een berichtje dat ze zijn toegevoegd aan de WhatsApp 

groep; 

4. Buurtbewoners die iets verdachts zien, sturen een berichtje naar de WhatsApp groep zodat alle 

aangesloten buurtbewoners op de hoogte zijn. (Zie bijlage werkwijze WhatsApp groep). 

 

Wat is een verdachte situatie 
Een verdachte situatie is een situatie die volgens u niet in uw buurt past en waarbij u een onderbuikgevoel 

krijgt. Dit kunnen personen zijn die zich verdacht gedragen of auto’s die al lange tijd onbeheerd geparkeerd 

staan en waarvan u niet weet wie de eigenaar is. En personen die bij u aanbellen en met een smoes proberen 

binnen te komen. 

 

Wat te doen bij een verdachte situatie vind u terug in de bijlage Werkwijze en Spelregels WhatsAppgroep. 

 

WhatsAppgroep XXXStraatnamenXXX  
De WhatsApp groep in uw buurt is opgestart door XXXXX.  Hij/zij heeft deze brief bij u bezorgd en is 

coördinator van de groep. Wanneer u mee wilt doen, stuur dan een mailtje naar: XXXXXXXXXXXXX met uw 

naam, adres en 06-nummer. U wordt dan toegevoegd aan de WhatsApp groep. 

 

 

 

http://www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl/


Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de groep of met Esther Willemsen 

van de gemeente Utrechtse Heuvelrug via veilig@heuvelrug.nl of bellen met (0343) 565 948. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

Namens dezen, 

 

 

 

E.Willemsen-Louwerens 

Medewerker Openbare Orde en Veiligheid 
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