Project

’1000 ogen’
bij u in de wijk

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk
veiliger te maken. WhatsApp is een applicatie voor een smartphone, waarmee u met uw mobiel meerdere
personen tegelijk kunt berichten. Dit is een van de redenen waarom WhatsApp in plaats van SMS wordt
gebruikt voor het 1000 ogen project.

Omdat het project 1000 ogen de sociale controle in de wijk
doet verbeteren, juichen politie en gemeentes het gebruik
van WhatsApp-groepen toe. In deze flyer staat informatie
over het 1000 ogen project, hoe u mee kunt doen en wat de
voorwaarden voor deelname zijn.
Het doel van het project 1000 ogen is om het toezicht in een
wijk te verbeteren en verdachte situaties vaker te melden bij
de politie, zodat het aantal incidenten vermindert.

Wat is het project 1000 ogen?
Het project 1000 ogen houdt in dat buurtbewoners via een
WhatsApp-groep elkaar attent maken op veiligheidszaken
die spelen in de buurt. Op deze manier houden de buurtbewoners samen een oogje in het zeil en kunnen verdachte
situaties sneller doorgegeven worden aan de politie. Via de
WhatsApp-groep zouden de volgende verdachte situaties
vermeld kunnen worden:
Onbekende persoon met capuchon over zijn of haar
hoofd loopt zoekend door de straat, dit kan worden ervaren als een mogelijke inbreker.
Jongeren zorgen na 23.00 uur nog voor overlast in de
wijk of straat. Denk hierbij aan geschreeuw, vandalisme
of openbaar dronkenschap.
Verdachte situatie waarvan u het gevoel heeft dat er drugs
gedeald wordt op de hoek van de straat of in een steegje.
Auto met vreemd kenteken staat al een paar dagen in de
straat.

De belangrijkste taak van u als bewoner is het signaleren van
verdachte situaties bij u in de buurt, deze verdachte situaties
via WhatsApp met uw buurtbewoners delen en hierdoor
voorkomen dat er strafbare feiten worden gepleegd.
Strafbare feiten die kunnen worden tegengegaan door
middel van de WhatsApp-groepen zijn onder andere:
Inbraak (Woningen en auto’s)
Overlast in de wijk
Vandalisme
Overvallen
Drugs gerelateerde incidenten

Hoe kunt u meedoen aan dit project?
Wanneer u een steentje bij wilt dragen aan het veiliger maken
van uw buurt, dan kunt u zich inschrijven voor het 1000 ogen
project. Op de achtezijde van deze flyer vindt u de contactgegevens van de Whatsapp groepsbeheerder in uw buurt.
Gegevens die nodig zijn voor inschrijving zijn uw naam, adres
en mobiele telefoonnummer.
Wanneer u uw gegevens heeft gemaild, en aangegeven
heeft mee te willen doen aan het project 1000 ogen, zult
u telefonisch worden gecontacteerd. Dit omdat er helaas
ook mensen met verkeerde bedoelingen lid worden van een
WhatsApp-groep. Met een telefoontje wordt anonimiteit
voorkomen.

Voorwaarden voor deelname
Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Nijkerk.
WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen
in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
- S =Signaleer
- A = Alarmeer 112
- A = App om je waarneming bekend te maken aan
anderen. (Alleen actuele meldingen)
- 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.
Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar
weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112
meldingen. Bel wel opnieuw wanneer u een aanvulling
heeft op het signalement, of meer informatie over bijvoorbeeld een vluchtroute.
Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens
het besturen van een voertuig.
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.
Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en
het kenteken.
Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor
bedoeld is en niet voor onderling contact/ privéberichten.
Elke WhatsApp-groep heeft één beheerder. Dit is de
persoon waar u zich kunt inschrijven voor de WhatsAppgroep.
40 deelnemers per groep is de richtlijn bij het 1000 ogen
project. Bij meer leden moet een nieuwe groep aangemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden
door de 41e persoon die zich bij een WhatsApp-groep wil
aansluiten.

Aanmelden
U wilt een steentje bijdragen om uw wijk veiliger te maken?
Meldt u zich dan via een e-mail aan bij onderstaand contactpersoon. Hij/zij is de beheerder van de Whatsapp groep bij u
in de wijk.

Tekst

Vragen?
Voor vragen over het ‘1000 ogen’ project kunt u contact
opnemen met de gemeente Nijkerk.
E-mail naar gemeente@nijkerk.eu of bel: 14 033.

Plaats voor foto

