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Sterke daling inbraken 
door WhatsApp-groepen
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Door WhatsApp-groepen is het 
aantal inbraken in Weert, 
Nederweert en Leudal met 30 
procent gedaald.

De daling van het aantal inbraken in
de gemeente Weert was met 37 pro-
cent zelfs een stuk groter. En binnen
Weert spant stadsdeel Weert-Zuid
de kroon met 57 procent minder in-
braken. 
In dat stadsdeel, dat wordt gevormd
door de wijken Groenewoud, Moe-
sel, Keent en Rondom de Kazerne,
werd onlangs de duizendste deelne-
mer aan de WhatsApp-groep ver-
welkomd. Bij een Whatsapp-groep 
kunnen deelnemers elkaar via de

mobiele elkaar waarschuwen bij 
verdachte omstandigheden in wijk
of dorp.
„De WhatsApp-groepen zijn een sa-
menwerking tussen de gemeenten,
de politie en de inwoners”, zegt bur-
gemeester Jos Heijmans van 
Weert. „In Weert zijn ze ontstaan 
na de autobranden een paar jaar te-
rug. Toen ontdekten we dat de hulp
van de inwoners erg belangrijk kon
zijn bij de opsporing van de daders.
Toen konden inwoners via een
sms’je verdachte situaties melden.”
„Door een WhatApp-groep worden
bewoners bewuster van de eigen
leefomgeving en gaan ze beter op-
letten”, zegt burgemeester Heij-
mans. „Dat is een mooie bijvangst.
Net als de toename van de sociale 
cohesie, zorgen de bewoners er sa-

 

men voor dat hun dorp of wijk veili-
ger wordt.”
Om het gevoel van veiligheid bij de
bewoners verder te vergroten, gaat
Weert binnenkort een wijkbus in-
zetten. Dat is een soort mobiel kan-
toortje van de politie, waar bewo-
ners naar binnen kunnen stappen
als ze vragen hebben. 
„Onlangs was er een vechtpartij op 
De Dries in Weert”, zegt Gerard
Lenders, coördinator integrale vei-
ligheid bij de gemeente Weert.
„Daar zou je een dag later de wijk-
bus naartoe kunnen sturen om vra-
gen van bewoners over die vecht-
partij te beantwoorden. Daardoor
neemt het vertrouwen van de bewo-
ners in de politie toe en wellicht ook
hun bereidheid om aangifte te
doen.”


