Welkom bij Buurtpreventie Lochem,
Fijn dat u mee wilt helpen aan een veilig lochem! Maar wat houdt het nu eigenlijk allemaal
in? Iedereen* met een smartphone en WhatsApp, kan hieraan deelnemen.
Alle buurten in Lochem zijn al opgestart. Als u zich aanmeld word u zo spoedig mogelijk in de
juiste buurtapp toegevoegd. Het is niet toegestaan om zomaar iets in de chat te plaatsen.
Alleen als er een melding komt van iemand die de politie heeft gebeld, en u heeft informatie
dat iets toevoegt dan mag u reageren. Er mogen ook geen emoticons gebruikt worden in de
chat. Deze regels zijn nodig omdat mensen zich er aan ergeren en anders de groep verlaten.
Als er een acute situatie is en u moet meteen de politie bellen doe dat dan eerst, vermeld
aan de meldkamer dat u in een buurtpreventie app zit. Daarna meld u in de chat kort de
situatie en dat u 112 heeft gebeld.
Voorwaarden die aan de Buurtpreventie app zitten zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

*Minimale leeftijd 18 jaar
Woonachtig in de buurt waar de groep zich bevindt
Gebruik de S.A.A.R.** methode
Laat elkaar weten dat 112 is gebeld
Let op uw taalgebruik in de app
Overtreed geen regels en wetten
Gebruik de app serieus zoals die bedoeld is
Uw mobiele nummer hebben we nodig, wilt u dit niet dan kunt u niet deelnemen.
We gaan er vanuit dat iedereen hier vertrouwelijk mee omgaat.

**Wat betekend S.A.A.R.
Signaleren,
Alarmeren dit is 112,
Appen,
Reageren.
Voorbeeld: uw overburen zijn met vakantie, u ziet 2 verdachte mannen rondom het huis
lopen en u denkt dat ze daar niet horen, (Signaleren) u belt eerst 112 en verteld uw
bevindingen. (Alarmeren) Daarna verteld u in de app wat u gezien heeft en verteld daar ook
bij dat u 112 heeft gebeld. (Appen) Daarna kunt u met meerdere wijk bewoners naar buiten
gaan, niet om zelf agent te spelen maar om ze bijv. af te schrikken dat ze gezien zijn.
(Reageren) 112 zal u terug gaan bellen als ze onderweg zijn, u kunt dan door geven waar de
mannen zich bevinden of welke richting ze op zijn gegaan.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd mailen voor meer informatie
info@buurtpreventielochem.nl of kijk op onze website www.buurtpreventielochem.nl
We hopen op veel deelname van de burgers van Lochem, om het zo veilig mogelijk te
houden. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Team Buurtpreventie Lochem
Simul nos sunt fortis

