
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BuurtWhats- 

App De Keen 

Word jij de contactpersoon 

van jouw straat? 

Wil jij bijdragen aan de 

veiligheid en buurtpreventie 

in jouw wijk? Begin dan een 

WhatsAppgroep in jouw 

straat! Neem contact op met 

Miranda Peters via het e-

mailadres buurtapp.etten 

leur@gmail.com of met Jack 

Konings via de Facebook-

groep van BuurtWhatsApp 

De Keen. Zij leggen je graag 

uit op welke manieren jij  

 

een bijdrage kunt leveren. 

Bovendien kan jij 

contactpersoon worden van 

jouw straat. Wil jij de 

belangrijke schakel zijn 

tussen jouw straat en de 

BuurtWhatsApp? Meld je 

dan aan als contactpersoon 

bij Miranda Petersen. Kijk 

voor meer informatie op 

www.buurtwhatsapp.nl. 

 



 

De Keen heeft sinds kort als 

eerste wijk van Etten-Leur 

een eigen BuurtWhatsApp, 

opgericht door wijkbewoner 

Miranda Petersen. Deze 

BuurtWhatsApp gaat er als 

volgt uitzien. Iedere straat in 

De Keen krijgt een eigen 

WhatsAppgroep, of meer-

dere groepen voor lange 

straten. Elke straatgroep 

heeft een contactpersoon, 

die zijn of haar straat 

vertegenwoordigt in de 

overkoepelende Buurt-

WhatsApp.  

Wat is WhatsApp? 

 

WhatsApp Messenger is een 

applicatie voor je smartphone, 

waarmee je via internet gratis 

berichten, foto’s, video’s en 

geluidsbestanden kunt delen 

met je contactpersonen. 

Daarnaast heb je de mogelijk-

heid een WhatsAppgroep op 

te richten. Via deze groep kun 

je berichten snel en gemak-

kelijk in een grote groep delen. 

Wilt u weten of uw telefoon 

geschikt is voor WhatsApp, of 

de app direct downloaden? 

Kijk dan op www.whats 

appen.nl/download. 

Tips en richtlijnen 

 

Om ervoor te zorgen dat de 

BuurtWhatsApp effectief werkt, is het 

belangrijk duidelijke afspraken te 

maken met de groepsleden. Voor tips 

en voorbeelden van  richtlijnen voor 

het opzetten van een WhatsAppgroep, 

kijk je op www.buurtwhatsapp.nl/tips.  

 

Een BuurtWhatsApp is een 

WhatsAppgroep, waarin 

buurtbewoners elkaar 

kunnen waarschuwen voor 

verdachte situaties of 

personen in een bepaalde 

wijk, buurt, dorp of stad. 

Wanneer zij iets zien dat zij 

niet vertrouwen, melden zij 

dit in de groep. De rest van 

de bewoners is op de 

hoogte en kan de verdachte 

in de gaten houden. In 

verschillende dorpen en 

steden in Nederland is de 

BuurtWhatsApp een succes. 

In een deel van de wijken is 

het aantal woninginbraken 

gedaald. 

Wat is een 

BuurtWhatsApp? 

Hoe werkt de Buurt-

WhatsApp in De Keen? 

Spreken inwoners over een 

verdachte situatie in de 

straatgroep, dan maakt de 

contact-persoon hiervan een 

melding in de BuurtWhats-

App. Naast de contact-

personen van de straten 

zitten de wijkmanager en de 

wijkagent in de Buurt-

WhatsApp. Zo is iedereen 

snel op de hoogte van 

verdachte situaties in de 

buurt, zonder last te hebben 

van berichten uit andere 

straten. 


