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Huisregels Whatsapp-groep 

De onderstaande huisregels hebben wij zelf niet bedacht maar komt uit een landelijk 
advies van wabp.nl (Whatsapp Buurtpreventie) om er voor te zorgen dat een 
Whatsapp-groep leefbaar blijft. 

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar en wonen in de Kruidenbuurt te 

Rotterdam 
2. WhatsApp is een burgerinitiatief. 
3. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Bel 0900 8844 

wanneer er geen spoed is. 
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: 

a. S = Signaleer 
b. A = Alarmeer 112. 

c. A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen 4. 
d. R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de 

persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. 

(“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak 
bijvoorbeeld een praatje met de persoon; 

5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom 
een regen van 112 meldingen; 

6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke; 

7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon 
vasthouden tijdens het besturen van een voertuig; 

8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van 
een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. 
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven 

worden in tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken; 
9. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is (berichten rondom 

veiligheid) 
Reageer niet op elk bericht door middel van duimpjes, smileys en andere reacties. Reageer 
pas als het daadwerkelijk bijdraagt aan de eerder gedane melding : Een afmelding of een 

update. 
Onnodige reacties worden als irritant ervaren. 

10.Géén dankbetuiging in de chat voor opname in de groep. 
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Addendum 
 

i. De groep is alleen voor berichten over veiligheid en niet voor meldingen over: 
o Vermiste Huisdieren 

o Vuurwerkmeldingen 
o Overvliegende helikopters 

o Harde muziek 
o Dankbetuigingen  

o Enzovoorts… 
 

Een beheerder van de groep zal u hier via een privé bericht op wijzen. Bij herhaling zal de 

toegang tot de groep worden ontzegd. 
 

ii. Opruiing, in welke vorm dan ook, zal absoluut niet worden getolereerd. U zal dan ook per 
direct, zonder waarschuwing, uit de groep worden gezet door een beheerder 

 


