Verslag “Boef in de wijk” 14-02-2017 Borculo
Dit verslag gaat alleen over de situatie in Borculo. Hoe e.e.a. in de andere plaatsen verlopen
is heb ik geen zicht op.
Op 14-02-2017 werd “Boef in de wijk” gespeeld in Borculo.
Dit was een samenwerking tussen Gemeente Berkelland, Politie en Buurtpreventie Borculo.
Door deze samenwerking hadden we een goed beeld op de berichtenstroom en hoe de
meldingen (ook 112) verliepen. Er waren 2 “boeven teams” op pad.
Tijdens deze middag/avond hebben zich een aantal opvallende zaken voorgedaan.
 Het duurde lang voordat verdachten opgemerkt waren (> 30 minuten).
 Nadat deze opgemerkt waren duurde het (te) lang voordat 112 gebeld werd (> 40
minuten, soms zelf helemaal niet). Dit terwijl er wel volop in de WhatsApp-groep
berichten geplaatst werden. In sommige groepen heb ik geprobeerd hier iets in te
sturen maar dit werd niet altijd opgepakt.
 Meldingen werden door de beheerders niet doorgezet naar de beheergroep.
Hierdoor waren aangrenzende wijken niet op de hoogte over mogelijke verdachten.
Dit is misschien niet altijd nodig, maar is een aandachtspunt.

Conclusie:
Hoewel de “boeven” uiteindelijk wel opgemerkt werden is het toch belangrijk dat iedereen
sneller een verdachte situatie herkend en meldt. Ook het melden bij 112 verdient meer
aandacht. Denk aan de SAAR regels:
 Signaleren
 Alarmeren (112)
 Appen (WhatsApp)
 Reageren
Dus eerst 112 bellen en dan pas (Whats)appen.
Er lijkt toch een soort virtuele drempel te zijn om 112 te bellen. Interessant is om nader uit
te zoeken waarom dat zo is.
Al met al was dit een zeer nuttige oefening/spel waarbij door alle partijen veel ervaring is
opgedaan over hoe een melding via de Buurtpreventie WhatsApp groep verloopt. Dat dit
niet altijd 100% goed gaat is een verbeterpunt.
En onthoudt: is een melding belangrijk genoeg voor de app, dan is die ook belangrijk genoeg
voor 112.
In ieder geval wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inzet en graag wellicht tot een
volgende keer.
Wilco Muns.
Samen sterk voor een veilige en leefbare wijk

