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Kijk op www.someren.nl voor 
meer informatie over:
• WhatsApp-alertgroep;
•  Actueel nieuws;
•  Burgernet;
•  Brandveilig Leven.

Heeft u nog vragen? 

Stuur een e-mail naar whatsappalertgroep@someren.nl 
of neem telefonisch contact op met het Klant Contact 
Centrum van de gemeente tel. 0493 - 494888.

Stappenplan en spelregels



Wanneer u zich wilt aansluiten bij een 
bestaande WhatsApp-alertgroep, neem dan 
contact op met de coördinator van de groep. 
Weet u niet wie de coördinator is in uw wijk, 
of wilt u informeren of er al een groep actief 
is, stuur dan een e-mail naar 
whatsappalertgroep@someren.nl met 
vermelding van uw naam, adres, e-mailadres 
en 06-nummer.

Is er in uw wijk nog geen Whatsapp-alertgroep 
actief en wilt u deze oprichten, stuur dan een 
email naar whatsappalertgoep@someren.nl. 
Vermeld hierin uw adresgegevens en geef aan 
voor welke straten u de Whatsapp-alertgroep 
wilt oprichten. Na een check op een eventuele 
overlap van de straten bij reeds bestaande 
alertgroepen, ontvangt u verdere instructies.

Om ervoor te zorgen dat de WhatsApp- 
alertgroepen goed werken is het van 
belang dat vervuiling in de groepen voor-
komen wordt  . Het succes van het netwerk 
is van dit onderdeel afhankelijk, aangezien 
mensen uit een groep stappen wanneer er 
veel onnodige berichten worden verstuurd. 

Vervuiling kan het volgende inhouden: 
• Bewoners plaatsen reclame of frequent  
 verkeerde meldingen (gevonden 
 fietssleutel of vermist huisdier).
• Men benadert groepsleden onprettig  
 door bijvoorbeeld te schelden.
• Men reageert in de groep elke keer op  
 een melding met bijvoorbeeld ‘bedankt’. 
 Hoewel dit natuurlijk sympathiek is,  
 zorgt dit er wel voor dat er erg veel 
 berichten geplaatst worden in een   
 WhatsApp-groep.

Aansluiten bij bestaande 
Whatsapp-alertgroep

Spelregels

Voorkom vervuiling 
WhatsApp-alertgroepen

Someren WhatsApp-proof!

Wat is een 
verdachte 
situatie?

Doe uw melding via 
de SAAR-methode

Signaleer Alarmeer Appen Reageer

In Someren werken WhatsApp-alertgroepen, politie en de gemeente Someren samen aan 
een wijk die ‘WhatsApp-proof’ is. Dit betekent dat er tientallen WhatsApp-alertgroepen 
opgericht worden en actief zijn in diverse wijken in Someren. Deze staan via de koepelgroep 
‘Gemeente Someren alertgroep’ in verbinding met elkaar. Zo ontstaat er een sterk netwerk 
waarbij inwoners elkaar kunnen informeren in geval van een verdachte situatie.
 

112

Vanwege bovenstaande redenen zijn er duidelijke spelregels opgesteld waar de 
coördinator van de WhatsApp-alertgroep op toeziet. De coördinator stuurt de 
spelregels naar alle deelnemers van de alertgroep.

• Deelnemers zijn minimaal 18 jaar.
• Deelnemers zijn lid van de WhatsApp-alertgroep van hun directe woonomgeving.
• Gebruik de WhatsApp-groep alleen waarvoor deze bedoeld is; niet voor privéberichten.
• Coördinatoren zien toe op naleving van de spelregels.
• Let op taalgebruik; niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
• Let op de eigen veiligheid.
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten.
• Gebruik het SAAR-principe: signaleer, alarmeer 112, app om je waarneming bekend te 
 maken, reageer op de situatie.
• Foto’s van verdachten NIET delen in de Whatsapp-groep, bewaar de foto voor de politie. 
• De politie komt alleen in actie wanneer een melding via 112 is gedaan. 

Via uw alertgroep kunt u verdachte situaties delen met 
de bewoners in uw directe omgeving. Welk soort berichten 
mogen er in de groep geplaatst worden:

•  verdachte personen in de wijk;
•  vermiste personen (vermissing van huis-
 dieren valt hier niet onder, deze worden   
 via andere platforms gedeeld);
•  diefstal of inbraak;
•  beroving;
•  doorrijden na een aanrijding.

Uitleg SAAR
Signaleer: u ontdekt een verdachte situatie.
Alarmeer: u belt 112.
Appen: u meldt de verdachte situatie in de 
WhatsApp-alertgroep waar u lid van bent.
Reageer: Zie de spelregels voor hoe u het 
best kunt reageren.

In de Whatsapp wordt gemeld:
•  dat u 112 hebt gebeld (als u door de politie
  terug bent gebeld, dan geeft u deze nieuwe  
 informatie aan de WhatsApp-groep door). 
•  het signalement, looprichting, verdachte  
 handelingen, kenmerken auto enz.;
•  wat u zelf gaat doen.

“WhatsApp-alertgroepen 
     zijn extra ogen en oren in de wijk”.

Opstarten Whatsapp-alertgroep


