
Buurtpreventie voor Zwanenbalg en Callantsogervaart 
 
Binnen de gemeente Den Helder en Julianadorp sluiten zich steeds meer wijken 
aan bij de “Buurtpreventie WhatsApp”. Zie de bijgevoegde flyer van Den Helder. 
Dit willen we ook realiseren binnen onze wijk Zwanenbalg/Callantsogervaart . 
 

 
 

 Wat is “Buurtpreventie WhatsApp”? 

 Als u lid zou willen worden, wat hebben we dan van u nodig? 

 Bent u geïnteresseerd dat zo’n “Buurtpreventie WhatsApp” ook in Zwanenbalg/Callantsogervaart wordt 
gebruikt. 

 
Wat is “Buurt-preventie WhatsApp”? 
WhatsApp is een app die op een smartphone geïnstalleerd kan worden. Met deze app kan men kleine berichtjes naar 
elkaar sturen of naar een groep personen.  
De “Buurtpreventie WhatsApp” is een app van een groep mensen waarmee men aan elkaar verdachte situaties in de 
wijk kan melden/doorgeeft. 
Het is dus niet bedoeld om aan te geven dat er losliggende  tegels zijn of een lantaarnpaal die niet meer werkt. 
Ook niet om een grasmaaier te verkopen. De app is bedoeld om aan elkaar door te geven dat u bv een verdacht 
persoon in de wijk ziet lopen en dat u inmiddels 112 heeft gebeld. 
Dit berichtje komt dan bij iedereen, die in de wijk lid is, binnen. 
Voor meer informatie over Buurtpreventie in Den Helder: http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/whatsapp-
buurtpreventieapp-den-helder/ 
 
Als u lid zou willen worden, wat hebben we dan van u nodig? 

 Uw mobiele  telefoonnummer (dit is absoluut nodig). De “Buurtpreventie WhatsApp” werkt middels het 
telefoonnummer van uw mobiel. De mobiele telefoon dient een smartphone te zijn en werkt conform de 
App-protocol.  

 Huisadres (voor registratie van de leden. Alleen de beheerder is bekend met uw gegevens).  

 Naam. 

 Eventueel e-mail adres met als doel door de beheerder van de “groep”, de leden van extra informatie te 
voorzien over de “Buurtpreventie WhatsApp”. Is dan alleen bekend bij de beheerder. 

 
Opstarten en opbouwen van de “Buurtpreventie WhatsApp” voor Zwanenbalg/Callantsogervaart. 
Inmiddels hebben wij de “Buurtpreventie WhatsApp” voor Zwanenbalg en Callantsogervaart op gestart. 
U kunt zich aanmelden via het volgende mail adres buurtpreventie.zwanenbalg@gmail.com 
De volgende gegevens zijn dus nodig. 
Uw mobiele  telefoonnummer : ..................................................................................................  
Uw straat  en huisnummer : ..................................................................................................  
Uw naam : ..................................................................................................  
Uw e-mail adres (niet verplicht) : ..................................................................................................  
 
U kunt deze informatie ook afleveren op Zw_1314, Zw_1318 en/of Zw_1319. 
Voor meer informatie kunt u ook op deze adressen terecht. 
Verder vindt u deze informatie ook op de site van Bewonersvereniging Zwanenbalg: http://www.zwanenbalg.info/ 
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