Buurtpreventie
Steeds meer buurten kennen een buurtpreventie-app. Door middel van deze app kunnen
buurtbewoners elkaar informeren bij verdachte situaties. [img:buurtpreventie%20app.jpg]

8. Heeft jouw buurt een buurtpreventie-app?
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Ik vind dat goed, zo moet dat in elke buurt zijn.
.. tenzij ik me vergis :-)
Binnenkort buurtfeest... zal het eens in de groep gooien..
Is wel de bedoeling, en zijn we mee bezig i.s met gem. Horst a/d Maas
Lijkt me wel een prima plan
Maar zijn we wel mee bezig, we hebben al langer een buurt whats app
Mijn dorp heeft wel de next door app. dat is een app waar ook een buurtpreventie
mogelijkheid op zit. echter deze wordt niet gebruikt. waarschijnlijk omdat Facebook het
belangrijkste sociale media platform is in ons dorp.
Niet dat ik weet
Nog niet, zijn wel plannen voor
Nog niet, zit in de planning
Nog niet.
Ons gezin zit er in ieder geval niet in, we hebben wel erg veel contact met de buren, dus
als er zo`n app zou zijn, zouden we er waarschijnlijk wel in worden toegevoegd
Ons kent ons
Op vandaag gaan de mensen ook geen aangiften doen bij de politie waarom de mensen
gaan er van uit dat de politie er toch niets mee doet. Alle mensen daar een slechte
ervaring mee hebben dan doen de mensen dat nooit meer een ezel stoot geen twee
keer?
We denken er wel aan om zo`n app te gaan gebruiken. O.a. Met het oog op oudere
buurtbewoners
0

Weet
niet




Zou ik ook niet willen, het idee alleen al.
Geen idee, ik gebruik geen smart phone
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Van de personen, die aangeven dat er een buurtpreventie-app is:

8.1 Ben je aangesloten bij de buurtpreventie-app in uw
buurt?
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Maar wel gevaar voor onnodige aanvullende meningen en onbedoelde 'ophitsing'
zonder goede reden.
Moet niet gekker worden
Wel van plan
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

9. “Een buurtpreventie-app geeft een veilig gevoel in de
buurt”
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Geeft daarnaast ook binding met de buurt. Limburgers(!) zwak in onderhouden van
buurtcontact vergeleken met A`Dam(!)/ N-Br of Arnhem, Nijmegen en Wageningen
(studentensteden!).
Licht eraan hoe het gebruikt wordt. Wanneer gebruik je het wel en wanneer niet.
(vaak veel reactie op reactie)
Je bent denk ik veel alerter.
Je kunt elkaar snel op de hoogte brengen van verdachte situaties
Onderzoek wijst uit dat het een positief effect op de veiligheid heeft
Wij wonen in het buitengebied en hier is de sociale controle goed. Iedereen houdt
wel een oogje in het zeil.
Een veilig gevoel is zoals het al zegt: een gevoel. Als dat gevoel afhangt van een app
doe je iets niet goed...
Het kan ook averechts werken. Vb gezien in een ander dorp. Omdat een monteur
van een electriciteitsbedrijf er iets anders uitzag dan een gemiddeld persoon, is de
legitimatiebewijs van deze persoon gefotografeerd en rond gestuurd. Veel
ontvangers hebben dit bericht gezien. Pas nadat een inwoner gebeld had met het
elektriciteitsbedrijf bleek de man gewoon zijn werk te doen. Je privacy ligt op deze
manier heel snel op straat. Mensen denken tegenwoordig niet meer na over de
eventuele gevolgen. Goede informatie is hierin heel erg belangrijk voordat een app
wordt opgestart!!!
Het ligt eraan hoe jou buurt is samengesteld. Het kan zijn dat je met de meeste uit
de buurt goed overweg kunt. Soms zit er toch iemand bij die je minder vertrouwt.
Sluit je die dan uit in de app? Dan maar geen app.
Iedereen moet ook voor zijn eigen veiligheid zorgen.
Ik ga ervan uit dat we elkaars woningen toch in de gaten houden of we daar een app
voor hebben of niet.
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Ik heb er n beetje n dubbel gevoel bij.. Aan de ene kant fijn dat we op elkaars
eigendommen letten, het versterkt ook zeker de band in de buurt. Toch voelt het
ergens ook alsof ik n stuk privacy moet afgeven, omdat er dan misschien nog meer
op elkaar gelet wordt (ook in negatieve zin).
Kan hooguit een hulpmiddel zijn maar geen vervanging van `echte` politie
Schijnveiligheid
Voor de eigenbelang lullers zeker? Ik heb jaren overlast van blaffende honden en
dat inteseert niemant en dat ijgenbelang lullerij wel allemaal eigenbelang.
Eerder een gesloten gevoel iedereen word zo nog meer in de gaten gehouden
Het is goed dat iedereen een beetje oplet maar door dit soort officiële benamingen
en waarschuwingsborden creëer je een vals gevoel van veiligheid. Inbrekers hebben
inmiddels hun gedrag wel weer aangepast
Wil geen politie spelen.
Als het goed georganiseerd is wel, door goede en betrouwbare vrijwilligers met
eventueel prof. ondersteuning door b.v. politie.
Eea is sterk afhankelijk van de discipline en verantwoordelijkheidsgevoel van
gebruikers.
Ik heb er geen ervaring mee.
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