
Beste deelnemer aan de buurtpreventie app 
 
 
 
Vandaag zijn we, op 12 mei 2017, echt live gegaan met onze “Buurt 
preventie App”. 
Inmiddels hebben zich zo’n 50 personen aangesloten op deze “Buurt 
preventie App”. Daarvoor onze hartelijke dank. 
We hebben ook al de eerste melding van een verdachte situatie gehad. Helemaal goed en de reacties waren 
ook goed: namelijk geen. 
Klink een beetje raar, maar dit is wel de manier om met een “Buurt preventie App” te werken. 
 

 
 
De “Buurt preventie App” is bedoeld om verdachte omstandigheden te melden, 
maar niet om “minder” belangrijke meldingen te plaatsen, zoals een duim, of een 
mededeling als “oké”, enz. te ontvangen”. 
Deze onnodige mededelingen veroorzaken “alarmmoeheid” en dat willen we 
voorkomen. 
 

 
Kortom, reageer alleen als u echt iets belangrijks te melden heeft of op een eerder melding wil reageren , 
zoals ”de verdachte loopt/rijdt daar”. Dus niet dat u de melding goed vond en/of ontvangen heeft 
 
Borden in de wijk 
Binnenkort zullen er borden bij de ingang van onze wijk geplaatst worden met de mededeling dat wij aan 
Buurt preventie doen. 
 
U heeft zich aangemeld: 
U ontvangt binnenkort deze mededeling in uw brievenbus, inclusief een sticker welke u zichtbaar aan de 
buitenkant van uw woning kunt plaatsen. Het is van groot belang dat u  deze sticker plaatst. 
Hoe meer  duidelijk wordt dat u mee doet, hoe beter de preventie gaat werken. 
 
Sticker: 
Bij deze nieuwsbrief is een sticker toegevoegd. Plak deze zichtbaar op, waarmee u aangeeft dat u mee doet 
aan de Buurtpreventie Zwanenbalg / Callantsogervaart. 
 
Werkt de App nog wel?? 
Omdat we alleen echte “verdachte” situaties willen doorgeven, kan bij u de gedachte komen: werkt mijn 
“buurtpreventie App” nog wel? 
Daarvoor zullen we op geregelde basis de volgende App sturen. Wanneer u deze ontvangt, is er geen reactie 
nodig, maar u weet dan wel dat de buurtpreventie app nog werkt. 
 
 

 


