
HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUURTPREVENTIENETWERKEN LINTER 

A. Werking van het buurtpreventienetwerk 

1. Algemene doelstelling van het buurtpreventienetwerk is het bestrijden van 

woninginbraken. Leden van het buurtpreventienetwerk kunnen door middel van 

berichten op WhatsApp verdachte personen, voertuigen of handelingen delen met hun 

buren na voorafgaandelijke kennisgeving aan de politie. 

2. Er wordt gestreefd naar één of meerdere netwerken per deelgemeente. 

3. Het buurtpreventienetwerk Linter wordt verdeeld in tien sectoren waarbinnen telkens 

één buurtpreventienetwerk actief is. 

o Drieslinter sector 1 

o Drieslinter sector 2 

o Neerlinter sector 3 

o Neerlinter sector 4 

o Orsmaal sector 5 

o Melkwezer sector 6 

o Neerhespen sector 7 

o Overhespen sector 8 

o Wommersom sector 9 

o Wommersom sector 10 

4. Er is één algemene coördinator voor het geheel van sectoren of 

buurtpreventienetwerken. Elke sector of buurtpreventienetwerk heeft één beheerder. 

5. De algemene coördinator fungeert als tussenpersoon tussen de verschillende 

buurtpreventienetwerken en de lokale overheid. De algemene coördinator beheert de 

ledenlijsten van het buurtpreventienetwerk, vult deze lijsten aan of wijzigt waar nodig. 

De algemene coördinator is steeds in het bezit van een bewijs van goed gedrag en 

zeden. 

6. De beheerder rapporteert aan de algemene coördinator en overwaakt het plaatselijk 

netwerk. De beheerder is steeds in het bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden. 

7. De politiezone kan op vrijwillige basis deel uitmaken van de buurtpreventiegroep. 

8. De algemene coördinator waaronder de verschillende beheerders van de sectoren 

resorteren, doet een formele aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen 

voor de oprichting van een buurtpreventienetwerk Linter. Na positief advies van de 

politiezone kan het college van burgemeester en schepenen het buurtpreventienetwerk 

erkennen. 

B. Aansluiten bij het buurtpreventienetwerk 

1. Leden zijn minimaal 16 jaar op moment van de aansluiting en zijn woonachtig of 

werkzaam in desbetreffende buurt. 

2. Nieuwe leden dienen hun aanvraag tot toetreding te richten aan de beheerder. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van een formeel inschrijvingsformulier. 



3. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier voegt de algemene coördinator, in overleg 

met de beheerder, het nieuwe lid toe aan het netwerk. De coördinator maakt 

vervolgens de nieuwe ledenlijst over aan de lokale politie. 

C. Gebruik van het buurtpreventienetwerk 

1. De enige doelstelling van het buurtpreventienetwerk is het bestrijden van 

woninginbraken en het onderkennen van verdachte situaties. Het netwerk wordt dus 

uitsluitend geactiveerd voor het melden van verdachte personen, verdachte voertuigen 

en handelingen. Aarzel niet om de lokale politie hiervan tijdig in kennis te stellen. 

2. Vooraleer het bericht te plaatsen in de WhatsApp-groep dient altijd de lokale politie te 

worden verwittigd (011/88.48.84) of het noodnummer 101. Meld dat je deel uitmaakt 

van een buurtpreventienetwerk en het bericht zult plaatsen in de WhatsApp-groep. 

3. Vermeld in je bericht in de WhatsApp-groep telkens dat je de lokale politie of het 

noodnummer 101 reeds hebt gecontacteerd. 

4. Elk lid van het buurtpreventienetwerk kan berichten plaatsen in de WhatsApp-groep. 

Het is echter verboden te reageren op berichten die worden geplaatst in de WhatsApp-

groep. Indien u bijkomende informatie hebt over een melding dient u hierover de 

lokale politie of het noodnummer 101 te informeren. Daarna kan het bericht eventueel 

in de WhatsApp-groep worden geplaatst. 

5. In bepaalde gevallen kan de algemene coördinator of de beheerders op vraag van de 

lokale politie feedback geven over een melding in de WhatsApp-groep. Dit is echter 

geen standaardprocedure. 

6. Het versturen van foto’s van een verdachte persoon of voertuig mag enkel om het 

signalement te versterken. 

7. Informatie die werd verkregen door de WhatsApp-groep mag in geen geval openbaar 

worden gemaakt of online of via andere social media worden verspreid. 

8. Let op uw taalgebruik. Niet vloeken of schelden, geen discriminerend/racistisch 

taalgebruik. 

9. Handel volgens het SAAR-principe: 

o Signaleer: wees waakzaam en alert voor verdachte personen, voertuigen, 

handelingen 

o Alarmeer: alarmeer de lokale politie (011/88.48.84) of het noodnummer 101. 

Meld dat u lid bent van een buurtpreventiegroep en het bericht zal plaatsen in 

de WhatsApp-groep. 

o App: plaats uw bericht in de WhatsApp-groep en vermeld dat u de lokale 

politie of het noodnummer 101 hebt verwittigd 

o Reageer: Spreek eventueel de verdachte persoon op een rustige manier aan en 

vraag bijvoorbeeld of hij/zij hulp nodig heeft. Speel echter niet zelf voor 

politieagent. Eigen veiligheid primeert! Overtreed zelf geen regels of wetten. 

10. Meldt zoveel mogelijk details en probeer een zo juist mogelijk signalement te geven: 

o vervoer: te voet, per (brom)fiets, auto… 



o voertuig: kleur, merk en type, nummerplaat, opvallende kenmerken 

o geslacht, postuur en lengte, geschatte leeftijd 

o gezicht: neus, oren en ogen, opvallende kenmerken (bril, tattoo, baard…) 

o kleur haar en huid 

o kleding: scan de persoon van boven naar beneden en let op bijzonderheden 

o eventuele vermoedens van vermomming? 

o bagage? 

 


