Huisregels preventie app
Doetinchem
1.	Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
2.	Deelnemers zijn (vertegenwoordigers van)
ondernemers op een bedrijventerrein in de
gemeente Doetinchem
3.	WhatsApp is een burgerinitiatief.
De politie komt alleen in actie wanneer een melding
bij 112 gedaan wordt;
4.	Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A =	App om je waarneming bekend te maken bij
anderen
R =	Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan
en contact te maken met de persoon
	Het is de bedoeling dat we de plannen van de
verdachte persoon verstoren. Doe dat alleen wanneer
dat veilig en zonder risico’s kan, maak bijvoorbeeld
een praatje met de persoon;
5.	Laat door middel van een WhatsApp bericht aan
elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen
van 112 meldingen;
6.	Let op het taalgebruik. Niet vloeken,
schelden, discrimineren en dergelijke;
7.	Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/
wetten.
8.	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.
9.	Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het
voor bedoeld is en niet voor onderling contact/
privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:
1.	Het lid van de groep werkt e/o woont op een
bedrijventerrein in de gemeente Doetinchem.
2.	Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden
tot verwijdering uit de groep.
3.	In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet
voorzien beslissen de leden van de regiegroep
in samenspraak met de politie en gemeente
Doetinchem.
Het instellen van een preventie app op de
bedrijventerreinen in de gemeente Doetinchem is een
project vanuit de werkgroep KVO-B (Keurmerk Veilig
Ondernemen – Bedrijventerreinen). Het keurmerk
heeft een geldigheid van 3 jaar.
Per bedrijf kunnen maximaal 2 medewerkers, die
veelvuldig in het bedrijfspand aanwezig zijn, zich
aanmelden.

Bedrijventerreinen

Help mee uw bedrijventerrein veiliger
te maken!
U kunt zich via het aanmeldformulier aanmelden
voor de preventie app op de bedrijventerreinen in de
gemeente Doetinchem. Preventiegroepen zijn extra
ogen en oren voor de politie.
Zodra u iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens
van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof,
bedreiging of mishandeling dan kunt u eenvoudig via
de preventie app een melding maken.
Gebruik daarbij de SAAR methode:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A =	App om je waarneming bekend te maken bij
anderen
R =	Reageer

Help nu mee uw buurt veiliger te
maken!
U kunt zich nu via wabp,nl bij één
van onze WhatsApp buurtpreventie

Ziet u een inbreker?
Bel dan direct 112 en plaats vervolgens een melding in
de preventie app, zo vergroten we samen de pakkans!

U geeft door wat u ziet en de politie kan dan komen
en misschien een inbraak voorkómen. Bovendien is in
sommige gevallen het plegen van voorbereidingen voor
een inbraak ook al strafbaar. En een inbreker die vast zit,
kan niet inbreken!

Maar, is het wel een inbreker, of?
Wat wil de politie weten?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen
professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar
het kunnen ook jongens uit de omgeving zijn die
inbreken. Het belangrijkste om op te letten, is gedrag. U
weet zelf wat ‘normaal’ gedrag is. De tijden en plaatsen
dat er bekende, of juist onbekende mensen langs lopen.
De routes, die gereden en gefietst worden. Plekken waar
je stilstaat of normaal gesproken doorloopt. Daardoor
valt gedrag dat afwijkt extra op.
Wanneer u het zogenoemde ”onderbuikgevoel’ heeft,
kunt u 1-1-2 bellen.

Belangrijke dingen om door te geven aan de politie
zijn: (ingeschatte) leeftijd, lengte, postuur, haarkleur
en kapsel, bijzondere of opvallende kenmerken zoals
een tatoeage, kleding, eventueel vervoermiddel (merk,
model, kleur en kenteken), of iemand alleen is of samen
met anderen, of iemand bijvoorbeeld een tas of een
ander voorwerp bij zich heeft.
Bel dus 1-1-2.
De politie komt liever een keer voor niets, dan een keer
te weinig!
1-1-2 bellen, waarom niet?

Wat is verdacht gedrag?
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