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Inleiding
Aanleiding: vragen en interesse vanuit bevolking
Stadsbestuur en lokale politie willen opstart faciliteren en
kader creëren maar blijft initieel een burgerinitiatief!
Gemeenteraad keurde huishoudelijk reglement goed in zitting
van 25 januari 2018
Voorjaar 2018: infosessies om leden en coördinatoren te
werven

Inleiding
Infosessies
19/02/2018: Goetsenhoven
22/02/2018: Kumtich
12/03/2018: Hakendover
14/03/2018: Oplinter
15/03/2018: Tienen
18/09/2018: Hakendover
26/11/2018: Bost
13/02/2019: Vissenaken

Inleiding
Momenteel 5 buurtpreventienetwerken opgestart
SC 15/05/2018: opstart Goetsenhoven (57 leden eind 2018)
SC 05/06/2018: opstart Oplinter (70 leden)
SC 11/09/2018: opstart Hakendover (41 leden)
SC 20/11/2018: opstart Bost (65 leden) en Kumtich (75
leden)

Wat is een buurtpreventienetwerk?
Een netwerk van burgers die elkaar alarmeren/informeren na
voorafgaandelijke kennisgeving aan de lokale politie.
Melden van verdachte gedragingen/personen/voertuigen gelinkt aan
woninginbraken.
Meldingen gebeuren d.m.v. berichten in Whatsapp-groepen (smartphone!)
Aparte groepen mogelijk voor handelaars en bewoners van
appartementen: voorlopig geen opstart
Verschillen met buurtinformatienetwerken (BIN): kostprijs
communicatieplatform, wettelijk kader…

Doelstellingen?
Algemene doelstelling: bestrijden van woninginbraken
Verhogen aangiftebereidheid van de bevolking door duidelijk
stappenplan (SAAR)
Verhogen sociale controle: alarmeren van de politie (via
016/805 805) en informeren/alarmeren buurtbewoners (via
Whatsapp)

Opstart
Streefdoel:
1 buurtpreventienetwerk per deelgemeente
Centrum Tienen: 4 sectoren (wijkwerking lokale politie)
- wijk station
- handelswijk + Grote Markt
- Torsinplein + Veemarkt
- Industriepark + Kapucijnenhof + Kloosterhof + Viander +
buitenzijde ring
1 buurtpreventienetwerk voor handelaars
1 buurtpreventienetwerk voor bewoners appartementen?

Opstart
Elk buurtpreventienetwerk heeft 1 coördinator en minstens 20 leden
(unieke adressen), woonachtig of werkzaam in buurt.
De coördinator doet een formele aanvraag bij het college van
burgemeester en schepenen.
Na positief advies van de korpschef kan college het buurtpreventienetwerk
erkennen.
Na erkenning door college worden buurtpreventieborden geplaatst.
Burgerinitiatief: geen netwerk zonder coördinator of (voldoende) leden!
Maximum 256 leden in Whatsapp-groep

Rol coördinator
Belangrijkste figuur in het netwerk.
Tussenpersoon tussen het netwerk en lokale overheid/politie.
Bewijs van goed gedrag en zeden.
Maakt de Whatsapp-groep aan en voegt leden toe.
Beheert de ledenlijsten, vult deze aan of wijzigt waar nodig.
Waakt over de goede werking van het netwerk en is voortdurend op zoek
naar nieuwe leden.
Geen coördinator = geen netwerk

Werking
Buurtpreventienetwerk handelt volgens SAAR-principe.
Signaleer – Alarmeer – App – Reageer
Signaleer:
Wees alert voor verdachte gedragingen/personen/voertuigen in kader van
mogelijke woninginbraak.
Alarmeer:
Alarmeer altijd voorafgaand de lokale politie via 101/112. Meld dat je lid
bent van de Whatsapp-groep en dat je het bericht in de Whatsapp-groep
zal plaatsen

Werking
App het bericht:
Plaats het bericht in de Whatsapp-groep en vermeld dat je de politie reeds
verwittigd hebt
Reageer:
Spreek indien mogelijk de verdachte persoon aan, doorbreek de
anonimiteit van de verdachte. Speel niet zelf voor politieagent. Overtreed
zelf geen regels of wetten! Eigen veiligheid primeert ten allen tijde!

Huisregels - plaatsen van
berichten in de groep
Altijd eerst politie telefonisch verwittigen via 101/112
Enkel actuele berichten in de groep plaatsen.

Enkel reageren op bericht als je bijkomende info hebt; geen andere
berichten zoals ontvangstmeldingen (‘bericht goed ontvangen’), berichten
zonder meerwaarde (‘niets gezien hier’), smileys…

Stappenplan bij meldingen
GEBEURTENIS

WAT DOE IK?

WAAROM?

Ik zie een verdachte persoon/voertuig/gedraging Ik verwittig politie via 101/112:
in een bepaalde straat

HC101/112 stuurt de ploegen aan op het terrein

- ik meld de verdachte gebeurtenis
-

ik

meld

dat

ik

lid

ben

voor dringende interventies
van

een

buurtpreventienetwerk en het bericht zal posten
in de WhatsApp-groep
Ik meld de verdachte gedraging in de WhatsApp- De leden van het netwerk worden zodoende
groep + ik deel mee dat politie telefonisch werd geïnformeerd over het verdachte feit en over het
verwittigd via 101/112

feit dat politie werd gealarmeerd.
De lokale recherche monitort (evenwel niet in
real time) alle berichten in de WhatsApp-groepen
van de verschillende (deel)gemeenten en legt
indien mogelijk verbanden die dienstig kunnen

zijn voor het onderzoek.
Ik (of iemand anders van het netwerk die werd Ik (of die andere persoon) neem opnieuw contact HC101/112 stuurt de ploegen aan op het terrein
gealarmeerd door het eerste bericht in de op met de politie via 101/112:

voor dringende interventies

WhatsApp-groep) stel vast dat de verdachte - ik meld dat de persoon zich heeft verplaatst
persoon/voertuig

zich

ondertussen

verplaatst naar een andere straat.

heeft naar een andere straat
-

ik

meld

dat

ik

lid

ben

van

een

buurtpreventienetwerk en het bericht zal posten
in de WhatsApp-groep
Ik meld in de WhatsApp-groep dat de verdachte De leden van het netwerk worden zodoende
persoon zich heeft verplaatst naar straat X en geïnformeerd over het verdachte feit en over het
dat politie telefonisch werd verwittigd

feit dat politie werd gealarmeerd.
De lokale recherche monitort (evenwel niet in
real time) alle berichten in de WhatsApp-groepen
van de verschillende (deel)gemeenten en legt
indien mogelijk verbanden die dienstig kunnen
zijn voor het onderzoek.

De politie dringt dus sterk aan dat de melding ALTIJD in eerste instantie telefonisch gebeurt via 101/112 om de ploegen op het terrein onmiddellijk te
kunnen aansturen. Geen voorafgaandelijke telefonische contactname = geen onmiddellijke respons van de politiediensten!
Het plaatsen van een bericht in de WhatsApp-groep is in eerste instantie bedoeld om de leden van het netwerk te alarmeren en om de lokale
recherche achteraf eventueel toe te laten bepaalde berichten verder te onderzoeken.

Huisregels – plaatsen van
berichten in de groep
Omwille van privacywetgeving is het verspreiden van foto’s in de groep verboden.
Foto’s mogen enkel worden overgemaakt aan de lokale politie via de nummers
0471/70 65 38 (lokale recherche) en 0475/78 29 82 (onthaalmedewerker lokale
politie).
Persoonsbeschrijvingen zijn uiteraard toegelaten in de groep.
Omwille van privacywetgeving is het verboden om volledige nummerplaten te
verspreiden in de groep. Het gedeeltelijk vermelden van een nummerplaat is
toegelaten: ‘kijk uit voor een blauwe BMW met nummerplaat beginnende met 1
ABC …’.
Een volledige nummerplaat mag uiteraard wèl telefonisch worden doorgegeven aan
de politie via 0471/70 65 38 en 0475/78 29 82.
Cel woninginbraken van recherche PZ Getevallei maakt deel uit van elk netwerk en
monitort de berichten (niet in real time).

Huisregels – plaatsen van
berichten in de groep
Let op je taalgebruik: niet vloeken, schelden, geen discriminatie, racistisch
of seksistisch taalgebruik…
Speel niet zelf voor politieman. Breng jezelf niet in gevaar en overtreed zelf
geen regels of wetten.
Gebruik de WhatsApp-groep enkel voor meldingen over woninginbraak.
Niet voor onderling contact, reclame of privé-berichten.
Informatie die werd verkregen in de WhatsApp-groep mag niet openbaar
worden gemaakt of worden verspreid via andere social media.
Wanneer je herhaaldelijk de regels verbreekt, word je uit de groep
verwijderd.

Hoe aansluiten?
Leden zijn minimaal 16 jaar en woonachtig/werkzaam in de buurt.
Nieuwe leden dienen hun aanvraag tot aansluiting in bij de coördinator
d.m.v. formeel inschrijvingsformulier.
Coördinator voegt lid toe aan buurtpreventienetwerk.
Coördinator maakt aangepaste ledenlijst over aan lokale politie.

Verdachte gedragingen
Mogelijke signalen als voorbereiding op woninginbraak:
- Loopt langzaam en ogenschijnlijk doelloos rond
- Kijkt vaak om zich heen af achterom
- Kijkt bij huizen naar binnen
- Verandert van looptempo en/of ontwijkt mensen
- Maakt foto’s van huizen
- Voelt aan poorten/hekwerken of deze slotvast zijn
- Verandert van looprichting als verlichting aanspringt
- Is sterk gefocust op omgeving/woningen
- Bedekt of verschuilt het gezicht
- Zoekt het donker op uit het zicht van derden

Verdachte gedragingen
Mogelijke signalen als voorbereiding op woninginbraak:
-

Vertelt een onduidelijk verhaal als hij wordt aangesproken
Vertoont een schrikreactie als hij wordt aangesproken
Is donker gekleed of draagt handschoenen in de zomer

Beschrijven van verdachten
Meld zoveel mogelijk details en probeer een goed signalement te geven:
- Vervoer: te voet, per (brom)fiets, auto
- Voertuig: kleur, merk, type, kenteken, opvallende kenmerken
- Geslacht, postuur, lengte, geschatte leeftijd
- Gezicht: neus, oren, ogen, opvallende kenmerken (tattoo, baard, bril…)
- Kleur haar en huid
- Kleding: scan de persoon van boven naar beneden, let op
bijzonderheden
- Mogelijke vermomming?
- Bagage?

Buurtpreventieborden
Buurtpreventieborden worden geplaatst op belangrijkste invalswegen naar
centrum Bost (vermoedelijk januari 2019)
-

Hoek Gallicstraat/Het Eiksken
Hoek Bostenberg/Boudewijnlaan
Hoek Potstraat/Gallicstraat
Hoek Jodenstraat/Aststraat/Driegrachten
Hoek Langesteen/Waterplankstraat
Hoek Oude Weg/Hannuitsesteenweg
Hoek Walenberg/Hannuitsesteenweg
Hoek Potterijstraat/Dragonderstraat
Hoek Klein Spanuit/Hannuitsesteenweg
Hoek Bostenberg/Zuidelijke Ring
Hoek Neringstraat/Hannuitsesteenweg
Hoek Sint-Odulphusstraat/Hannuitsesteenweg

AWV laat geen borden toe op gewestwegen.

Nederlandse studie
Onderzoeksrapport Universiteit Tilburg: Effect van het Whatsapp-project in
Tilburg op het aantal woninginbraken (oktober 2015)
Daling 40% inzake woninginbraken
Langdurig effect
Vermoedelijk geen verplaatsingseffect naar omliggende buurten: ook daar
immers een daling maar niet statistisch significant.
Meer info:

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Woninginbraak/Doc
umenten/Effect_van_het_WhatsAppproject_in_Tilburg_op_het_aantal_woninginbraken/tilburgwhatsapp_191015.pdf

ben.vangilbergen@tienen.be
016/805 718

