
Beste buurtbewoner, 

De laatste tijd stijgt het aantal woninginbraken in en rondom ons dorp Vilsteren, wat voor veel 
onrust kan zorgen. Een goede manier om dit te bestrijden, is het vergroten van de sociale controle 
in de buurt. Hiermee kan het aantal inbraken tot 70% verminderd worden. Om de sociale controle in 
ons dorp ook te kunnen vergroten, hebben wij het initiatief genomen om een dorpsapp op te zetten. 
Hiervoor hebben wij het concept kunnen gebruiken welke beschikbaar is gesteld door de politie 
Ommen/Hardenberg. 

Middels deze brief willen wij u vragen of u wilt deelnemen aan deze dorpssapp. (Het is wel van 
belang dat u een smarttelefoon heeft met een WhatsApp functie.) 

Dit kan door een mail te sturen naar INFO@PLAATSELIJKBELANGVILSTEREN.NL Vermeld daarin uw 
naam, adres en mobiel telefoonnummer. Wij zullen u dan toevoegen aan de dorpsapp van ons dorp. 
Aangezien er voor WhatsApp een maximum van 100 deelnemers per chat geldt, graag bij voorkeur 
één contactpersoon per huishouden doorgeven. Mochten meerdere nummers per huishouden 
wenselijk zijn, geef dit dan even door. In het geval dat het de 100 chats overschrijd zal er een tweede 
groep aangemaakt moeten worden, waarbij onze straat of buurt op een logische manier opgedeeld 
moet worden. 

Om de app functioneel te houden, zijn er een aantal regels opgesteld; Deze zijn als volgt: 

• Wanneer u een verdachte persoon of situatie ziet, bel dan eerst zelf de politie via 112 of 0900-
8844. De meldkamer zal dan de dienstdoende agenten aansturen. Vervolgens pas de situatie melden 
in de app. Geef in de app aan dat u de meldkamer gebeld hebt, zodat niet iedereen dit doet. 

• Houdt de berichtgeving kort en duidelijk. Maak geen lange verhalen, want dan gaat er misschien 
kostbare tijd verloren; 

• De dorps-WhatsApp alleen gebruiken bij verdachte situaties / onraad / heterdaad, ect.; 

• Blijf opletten. Ga niet met z’n allen naar buiten om te zoeken, want dan kunnen er sporen verloren 
gaan, als er eventueel met een politiehond gezocht moet gaan worden. Tevens lopen er dan veel 
mensen op straat en dan is het zoeken lastiger voor de politie; 

• Probeer de verdachte personen in de gaten te houden en geef loop- of rijrichting door aan de 
meldkamer; 

• Bij verlies of diefstal van de telefoon of wijziging van telefoonnummer dit doorgeven aan de 
beheerder (Rob Hendriks, Gravendijk 17F, Vilsteren    06-15615321)

Het zou mooi zijn als u meedoet in deze dorpsapp. Op die manier kunnen we de sociale controle 
vergroten en samen ons dorp Vilsteren een stukje veiliger maken. 

Graag ontvangen wij uw aanmelding. Wij  hopen op uw medewerking! Mocht u vragen hebben, dan 
kunt u terecht bij Stef Herbrink, Roy Tijhaar, Rob Hendriks en Maike Boerhof

Met vriendelijke groet, Bestuur plaatselijk belang Vilsteren 

Mail: INFO@PLAATSELIJKBELANGVILSTEREN.NL


