
!ALERT Nispen is een initiatief van 

Buurtpreventie Nispen. Gemeente 

Roosendaal en politie Zeeland-West-Brabant 

steunen dit burgerinitiatief. Om mee te 

kunnen doen is het noodzakelijk dat u in het 

bezit bent van WhatsApp. 

Bij een verdachte situatie belt een deelnemer 

van ! ALERT eerst de politie via 112 en stelt 

daarna zijn wijkwhatsApp groep in kennis. 

In Nispen zijn verschillende wijkgroepen via 

contactpersonen met elkaar verbonden. Zo 

worden eventueel ook andere wijkgroepen 

snel op de hoogte gebracht en is het hele 

dorp alert en waakzaam. 

Burgers alarmeren politie en elkaar

Eerst 112,  
daarna via !ALERT

NISPEN

!ALERT is een initiatief dat gestart is in Nispen en 
vervolgens zijn navolging heeft gekregen in meer-
dere delen van Roosendaal. 

Gemeente Roosendaal en Politie Zeeland-West 
Brabant steunen dit burgerinitiatief.

Om mee te kunnen doen dient u minimaal 18 jaar 
te zijn en in het bezit van een smartphone met 
Whatsapp.

Bij een verdachte situatie belt een deelnemer van 
!ALERT eerst de politie via 112 en stelt daarna zijn 
WhatsApp groep in kennis. 

Is de groep deelnemers te groot, dan wordt de groep 
in meerdere, kleinere groepen opgedeeld (per groep 
maximaal 40 deelnemers) op bijvoorbeeld straat- of 
buurtniveau. Deze verschillende groepen zijn via de 
groepsbeheerders wel met elkaar verbonden. 

Zo worden heel snel de andere groepen  op de hoogte 
gebracht en is een groot gedeelte of de hele wijk /dorp 
alert en waakzaam.

Duizend ogen zien immers meer dan die alleen van 
wijkagenten, politiesurveillanten, handhavers en 
buurtpreventisten !



Gebruik ! ALERT volgens SAAR:

> S Signaleer

> A Alarmeer politie via 112

>  A App om je melding bekend te maken aan 

je groep (alleen voor actuele meldingen)

> R Reageer

Reageren betekent dat je indien mogelijk 

naar buiten gaat en een gesprek aangaat 

met de persoon in kwestie. De bedoeling is 

om zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen 

als dit veilig kan, zonder risico’s! 

Doe je mee? Vul onderstaand tabel in en 

lever het in bij de buurtpreventie of meld je 

aan via buurtpreventie@nispeninfo.nl 

Ja, ik doe mee!
Naam

Voornaam

Adres

Telefoon vast

Telefoon mobiel

Email

Er wordt dan contact met u opgenomen.

Doe mee!

NISPEN

Reageren betekent dat je indien mogelijk naar 
buiten gaat en een gesprek aangaat met de 
persoon in kwestie. De bedoeling is om zijn 
plannen te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig 
kan, zonder risico’s! 

Doe je mee? 
Meldt u aan bij een bestaande whats app groep 
(kijk op www.buurtpreventieroosendaal.nl voor 
alle bestaande groepen) of start een eigen groep! 

Meer informatie via 
buurtpreventie@traversegroep.nl 

Vul dit in en geef dit formulier aan een van de buurtpreventisten. 
Er wordt dan contact met u opgenomen.


