
Als ze er allemaal zo uitzagen… 
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Wijkbijeenkomst 

 
Pannenschuur  
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Veilig Wonen algemeen 
 

Whatsapp waarom 
 

Werking Whatsapp 
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Buurtapp 

Wijkagent Pannenschuur 

 

Welkom  

Cees Pasmans 

4 



2010	 2011	 2012	 2013	 2014	

Inbraken				 98	 144	 121	 109	 73	

Insluipingen	 17	 16	 26	 14	 8	

Totaal	 115	 160	 147	 113	 81	
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Aantal	inbraken	en	insluipingen	in	Oisterwijk	

NB:  Januari 2015: 25 inbraken 

        Februari 2015: 6 inbraken 



Acties van het dievengilde: 
• Recente reeks inbraken 

• Opklimmen op carports/uitbouwen en garages 

– Daders kunnen uit het zicht werken 

– Op eerste verdieping vaak minder goed hang- 

en sluitwerk 

• Openbreken ramen/dakramen/balkondeuren 

• Inslaan ruit ter hoogte van raamgrendel 

 



 Preventie eigen woning: 
  

 - Goed gebruik van hang- en sluitwerk 

 - Verlichting in de woning 

 - Verlichting rond de woning 

  - Aanpassen van hang- en sluitwerk (politie keurmerk) 

   

   

 



 

Wat is er al in gang gezet? 

– Woning Inbraken Team (WIT) 

– WAAKS 

– Burgernet 

– Whatsapp groepen: 

• Levenskerk (“Samen Veilig”) 

• Waterhoef 

• Rondom Kleine Hei (“Bunders Veilig”) 

• Enkele in Pannenschuur 

 

 



Preventie in je buurt: 

- Weet wie je buren zijn 

- Let op elkaars huis bij afwezigheid 

- Weet welke auto’s in je  

straat thuis horen 

 

 

 

- Maak foto’s of aantekeningen van verdachte 

personen of voertuigen 

- Bel 112 bij verdachte situaties 

- Ben dan voorbereid op vragen van de politie 

- Folder: “Wat is verdacht gedrag?” 



2 soorten gedrag: 

 

• Opvallend gedrag en 

• Verdacht gedrag 

 

 

Wat verwacht de politie van u? 



Wat is opvallend gedrag? 
 

Gedrag kennelijk gericht op:  

• het verkrijgen van info en/of  

• het verkennen van de mogelijkheden met het oog 
op het plegen van een misdrijf.  

 

Ook wel genaamd: “voorbereidingshandelingen”. 

 

Vormen van opvallend gedrag: 

– Observeren van de omgeving 

– Doelloos rondhangen 

– Afschermen van het gezicht  

 



Opvallend gedrag 

 

Informeer elkaar via de buurtapp: 

• Overleg wat te doen 

• Benader de persoon en stel vragen als: 

– “Wat zoekt u?” 

– “Kan ik u helpen?” 

 

  NB:  niet schelden, vloeken, discrimineren e.d. 

 

 

 



Wat is verdacht gedrag? 
 

U ziet personen die u niet uit de buurt kent…. 

 

Vormen van verdacht gedrag: 

 ze kijken rond / ze lopen rond een woning 

 ze bellen aan bij verschillende woningen 

 ze voelen aan deuren of ramen 

 ze verstoppen voorwerpen 

 ze hebben gereedschap bij de hand  

 ze klimmen over/op een schutting of een 
aanbouw 

   



Verdacht gedrag: 

 
– Welke acties onderneemt u? 

– En: in welke volgorde? 

 

S  signaleren 

A  alarmeren (112) 

A  appen 

R  reageren   



Wanneer Appen en wanneer 112 bellen? 

Opvallend 

gedrag 

Opvallende 

dingen 

Verdacht 

gedrag 

Appen! 

Signaleer 

Alarmeer 

Appen! 

Reageer 

Wat is het signalement van de 

(potentiële) daders? 

• Informeer buurtgenoten  

• Schrijf dat 112 is gebeld 

• Ga naar buiten 

• Maak contact 

• Maar: neem géén risico’s 

Politie 

komt in actie 

? 

Over-

dag? 

Ja 

Nee 



… hoe kunnen inwoners ook elkaar helpen? 
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Dank Cees Pasmans 



Buurtapp 

Ervaringen van anderen delen 

 

Welkom  

Wim Tobé  

Peter Kwanters 
(waargenomen ivm afwezigheid) 
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Dekkingsgebied 
(schematisch) 
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De buurtapp 
 
 

Start 
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Spelregels 
(1 van 2) 

1. Gebruik de app alléén waarvoor de app 
bedoeld is. 

2. Twijfel je of er wel geen sprake van onraad 
is? Gebruik de app! 

3. Heb je een specifieke vraag? Gebruik de 
buurtapp dan niet, maar informeer de 
coördinator. 

4. Als je een app stuurt: denk aan inhoudelijke 
eisen voor een goede app. 
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Spelregels 
(2 van 2) 
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Je wilt een  
bericht versturen 

Alléén bestemd 
voor de  

coördinator? 

Bestemd voor 
‘iedereen’? 

Gebruik  
de buurtapp 

Gebruik  
de buurtapp niet 

Stuur een 
individueel 

bericht 



De buurtapp: 
 

Wat zie je op je 
smartphone? 
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Maximaal 100 
deelnemers 



De buurtapp: 
 

Wat zie je op 
je smartphone? 
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Hoe te handelen? 
 

Tip 1 
 

Maak snel een 
foto 
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Tip 2 
 

Voeg daarna 
snel een tekst toe 
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Goede en minder goede berichten 
en het ‘rapportcijfer’ daarbij… 
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Ik zie een auto 
rondrijden 

3 

Ik zie een auto 
rondrijden op de 

Schouw 5 

Let op een grijze auto. 
Rijdt nu rond over de 

Schouw 6 

Let op een grijze BMW. 
Rijdt nu rond over de 

Schouw 7 



Goede en minder goede berichten 
en het ‘rapportcijfer’ daarbij… 
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Let op een grijze BMW 
met kenteken 12-34-XX. 

Rijdt nu rond over de 
Schouw 8 

Let op deze grijze BMW 
Rijdt nu rond over de 

Schouw 9 

12-34-XX 



Goede en minder goede berichten 
en het ‘rapportcijfer’ daarbij… 
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Er reed een verdachte 
auto rond 

3 

Gisterenavond rond 
23.30 u reed een 

donkere Opel met hoge 
snelheid weg op het 
Pannenschuurplein 

8 



Goede communicatie 
Voorbeeld 
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Er staat nu een  
onbekende 

Audi met kenteken …..  
in de Zoom. 

Dat is de auto van mijn 
broer 

Bewoner A: 

Bewoner B: 



‘Eisen’ aan een goed bericht 
Denk aan: 
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Wat? 

Waar? 

Wanneer? 

✔ 

✔ 

✔ 
Politie is 

geïnformeerd ✔ 

En (indien van toepassing): 



Een slecht bericht en toch goed…  
Voorbeeld 
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Wat? 

Waar? 

Wanneer? 

✔ 

✔ 

✔ 

Politie is 
geïnformeerd ✔ 

En (indien van toepassing): 



De buurtapp: 
 

Hoe niet te 
gebruiken? 

 
Kinderziekten… 
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Dit hoort niet in een buurtapp… 

Je zat er weer 
naast… 

?????? 

Niks te zien, 
buurman 



Gedragsregels 

• Stel geen vragen aan de gehele groep 
• Toon respect: val niemand aan en val 

niemand af 
• Stel jezelf bij ieder bericht de volgende 

vragen: 
1. Is het echt nodig om nu een bericht te 

versturen? 
2. Is mijn bericht van belang voor de 

gehele groep of 
3. Kan ik mijn bericht beter naar één 

persoon sturen? 

• Bij twijfel: stem het af met de 
coördinator 

34 

Ga professioneel 
met elkaar om 

Ons doel is: 
een veilige buurt 

Je zat er weer naast… 

Waar dan? 

Niks te zien, buurman 

Beste buurman…. 

Beste coördinator…. 

👍 



De rol van de coördinator 

• Ziet toe op juist gebruik binnen de ‘eigen’ 
WhatsApp-groep 

• Heeft contact met de politie 

• Heeft contact met coördinatoren van andere 
WhatsApp-groepen in Oisterwijk 
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Als je geen WhatsApp hebt… 
Wat te doen? 

1. Zorg dat je de 06- nummers van je buren in je 
telefoon hebt staan. 

2. Bel een buurman/-vrouw (die wel WhatsApp 
heeft) en verstrek aan hem/haar de relevante 
informatie.  

3. De buurman/-vrouw plaatst de info in de 
buurtapp. 
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Communicatie met andere buurtapps 
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Communicatie tussen buurtapps 
Hoe wordt een melding doorgespeeld? 
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Buurtapp 1 Buurtapp 2 



Communicatie tussen 2 buurtapps: 
Hoe wordt een melding doorgespeeld? 

39 

Buurtapp 1 🏠 
                🏠     
🏠       🏠 

      🏠 

🏠   🏠  

Buurtapp 2  🏠    

 
🏠  🏠 
       🏠 
       🏠 🏠 
 
 
 

Mel-
ding 

Legenda: 
1. Communicatie binnen jouw app 
2. Communicatie tussen coördinatoren 
3. Communicatie binnen eigen buurt 

 
🏠 Beheerder buurtapp 

2 3 1 



Hoe wordt een melding doorgespeeld? 
Spelregels 
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Buurtapp 1 
                     
🏠       🏠 

       

🏠     

Buurtapp 2🏠    

 

                      

🏠 
                           🏠 
    
 

Mel-
ding 

a. 

b. 

a. Coördinator van Buurtapp 2 beoordeelt relevantie voor 
Buurtapp 1 

b. Coördinator van Buurtapp 1 beoordeelt relevantie voor 
bewoners van Buurtapp 1 

 



Wat verwachten wij van de politie? 

• Recente informatie die de 
coördinator in de buurtapp 
kan opnemen. 

 

• Terugkoppeling door de 
politie 

 

 

• ………. 

41 

De politie vraagt aandacht voor 
een blauwe Renault Laguna met 

kenteken…. etc. 

De bestuurder van Laguna is 
vandaag aangehouden 

Ondanks intensief speurwerk in de 
regio is de Laguna niet aangetroffen  

of 

Actieve informatieverschaffing 



De rol van de gemeente 
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Bewoners wijk b 

Bewoners wijk a 

De rol van de gemeente 

1. De gemeente communiceert onder de 
vlag van ‘Oisterwijk Veilig’ over de 
voordelen van whatsapp-groepen en 
geeft tips voor het opstarten en 
beheren van een whatsapp-groep. 
 

2. De gemeente brengt bewoners 
desgevraagd in contact met 
coördinatoren van een bestaande 
whatsapp-groep zodat er geen overlap 
in groepen ontstaat. 
 

3. De gemeente brengt coördinatoren in 
contact met elkaar.  

Gemeente 

Coördinator a 

Coördinator b 

1. 

2. 

3. 



Laatste tip 
 
 
 
 
 
 

44 

Zie je geen naam 
maar een 06-

nummer? 



1. Maak op je 
smartphone een nieuw 
contact aan bij 
“Contacten”. 
 
2. De naam van de 
persoon verschijnt dan 
automatisch 
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Dank voor jullie aandacht! 
Beheerder worden? Vertel het de gemeente! 

 

Zoek je contact met een beheerder? Vraag de gemeente! 

 

Een buurtbijeenkomst organiseren? Vraag het aan het wijkcentrum!  

 

Een wijkschouw door jouw straat? Vraag het de wijkagent! 

 

Centraal infopunt voor de Pannenschuur 

 

Wijkcentrumpannenschuur.nl/veilig 
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