
S = SIGNALEER 
Is er een naar uw mening verdachte situatie of 
persoon op een tijdstip waarvan u denkt dat dit 
vreemd is, maak er melding van. “Vertrouw op 
uw onderbuikgevoel”

A = ALARMEER 112 
 (geen spoed bel 0900-8844) 
De politie komt alleen in actie  
wanneer een melding bij 112 wordt 
gedaan. Vermeld uw naam, beschrijf de 
situatie en de daderkenmerken als; Ge-
slacht, Huidskleur, Lengte en Gezicht (bv 
Europees, Oost Europees, noord Afrikaans 
etc.). Denk bij voertuigen aan de kleur, 
het merk, het type en het kenteken.

A = APP 
Appen naar de app-groep met de volgende 
info: 
- Welke straat (evt. huis nr), 
- Wat/wie is er gesignaleerd met een  
 omschrijving- Hoe laat, 
- Dat er melding is gemaakt bij 112,
- Eventueel ondersteuning vragen bij de  
 REAGEER stap.
 
R = REAGEER 
 (bijv. contact met de persoon)
Verstoor de plannen van de persoon bijv. 
door contact te maken, bijv. praatje aan-
knopen/aanspreken met een hulp vraag. 
Eventueel eerder ondersteuning vragen 
vanuit de app groep. 

BEHEERDERSGROEP BPA

 De beheerdersgroep bestaat uit de volgende 
 leden:

 

  
Onze Buurtpreventie-appgroep is  

aangemeld op www.wabp.nl: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Beste Buurtgenoot,

Naar aanleiding van een aantal recent 
gepleegde inbraken en pogingen tot inbraken 
in onze gemeente Horst aan de Maas is er 
een initiatief opgepakt in samenwerking met 
de gemeente en politie onder de naam Veilig 
Horst aan de Maas. 

Een eerste proef opzet van deze buurtpre-
ventie app-groep (BPA) was positief ontvan-
gen door buurtbewoners en daarom willen 
we dit initiatief breder opzetten, namelijk 
voor de gehele buurt.

Het doel van deze buurtpreventie WhatsApp- 
groep is om het aantal inbraken, calamiteit-
en en verdachte situaties terug te dringen en 
het “boevengilde” duidelijk te maken dat we 
meer alert zullen zijn vanaf heden.

Dit willen we bereiken door een platform te 
bieden ten behoeve van de sociale controle 
en ons tevens aan te sluiten bij het platform 
Veilig Horst aan de Maas.

Het principe van deze buurtpreventie 
app-groep is dat uw buurtgenoten op een 
snelle en efficiënte wijze kunt informeren 
over verdachte situaties, dito personen en 
calamiteiten.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij de BPA, dan kunt 
u een WhatsApp berichtje sturen naar een 
van de beheerders met daarin uw naam, 
straatnaam, huisnummer en uw 06 
nummer. Of een e-mail sturen met de 
hiervoor beschreven informatie.

In samenwerking met:



DEELNAME VOORWAARDEN 
 
1) Deelnemers hebben minimaal de leef-
tijd van 18 jaar.
2) Deelnemers zijn woonachtig in 
de buurt. 
3) Het niet houden aan de huisregels 
BPA groep (kan) leiden tot verwijdering 
uit de BPA-groep.
4) In alle gevallen waarin de huisre-
gels BPA GROEP en deze voorwaarden 
niet voorzien beslissen de leden van de 
beheerdersgroep in samenspraak met de 
gemeente en politie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HUISREGELS BPA GROEP

1) WhatsApp is een burgerinitiatief. De 
politie komt alleen in actie wanneer een 
melding bij 112 gedaan wordt.
2) Gebruik de BPA groep volgens het SAAR 
principe.
3) Het versturen van foto’s van een 
verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het 
verstrekken van een signalement, wan-
neer dit voor de melding noodzakelijk/van 
meerwaarde is. 
4) Laat door middel van een WhatsApp 
bericht aan elkaar weten dat 112 al ge-
beld is! Voorkom een regen van 112 mel-
dingen.
5) De bedoeling is dat we van de ver-
dachte 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.
6) Speel geen eigen rechter en overtreedt 
geen regels/wetten. Dus ook geen mobie-
le telefoon vasthouden tijdens het bestu-
ren van een voertuig. 
7) Let op het taalgebruik.   
Niet vloeken, schelden, discrimineren en 
dergelijke. 
8) Gebruik deze WhatsApp groep(en) al-
leen waar het voor bedoeld is en niet voor 
onderling contact/privéberichten. 
 
 
 
 

 
 
 
 

S = SIGNALEER 
A = ALARMEER 112 
 (geen spoed bel 0900-8844)

A = APP 
R = REAGEER 
 (bijv. contact met de persoon)

S A A R 
SIGNALEER:    
Is er een naar uw mening verdachte situatie 
of persoon op een tijdstip waarvan u denkt 
dat dit vreemd is, maak er melding van. 
“Vertrouw op uw onderbuikgevoel” 

ALARMEER 112:
De politie komt alleen in actie wanneer 
een melding bij 112 wordt gedaan. Ver-
meld uw naam, beschrijf de situatie en de 
kenmerken van de dader als; Geslacht, 
Huidskleur, Lengte en Gezicht (bv Eu-
ropees, Oost Europees, noord Afrikaans 
etc.). Denk bij voertuigen aan de kleur, 
het merk, het type en het kenteken.

APP:
Appen naar de app-groep met de volgen-
de info:  

- Welke straat (evt. huis nr), 
- Wat/wie is er gesignaleerd met een om  
 schrijving, hoe laat, 
- Dat er melding is gemaakt bij 112,
- Eventueel ondersteuning vragen bij de 
 REAGEER stap.
 
REAGEER: 
Verstoor de plannen van de persoon bijv. 
door contact te maken, bijv. praatje aan-
knopen/aanspreken met een hulp vraag. 
Eventueel eerder ondersteuning vragen 
vanuit de app groep.

 
 

In samenwerking met:
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