Buurtpreventie
Steeds meer buurten kennen een buurtpreventie-app. Door middel van deze app kunnen
buurtbewoners elkaar informeren bij verdachte situaties.

1 Heeft uw buurt een buurtpreventie-app?
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Ik heb nog nooit
Ja, ik ben hier bij Ja, maar ben hier
gehoord van een
aangesloten
niet bij aangesloten
buurtpreventie-app

Nee

Weet niet

Toelichting
Ik heb nog nooit
gehoord van een
buurtpreventie-app
Ja, ik ben hier bij
aangesloten





Ja, maar ben hier niet
bij aangesloten






Ja . geef ieder hier een hulp aan, het is mijn buurman die dit
veroorzaakt, heb hem aangesroken op het gedrag, volgend antwoord
bel de politie maar
Er zijn hier 2 on-officiële buurtapp waarbij ik ben aangesloten. Van 1
ben ik de beheerder.
Het laten plaatsen van een bord buurtpreventie heeft heel wat voeten
in de aarde....gemeente moet meedenken!!!
Wij hebben een eigen groepsapp, maar werkt ook prima
Ben 68 en loop met rollator dus kan niet veel lopen heb hernia
Door werk en gezin geen tijd hiervoor.
Er wordt te weinig ruchtbaarheid en vooral veel te weinig informatie
over die buurtpreventie app gegeven.
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Heb het niet zo op deze app. Er is geen controle op relevantie en
betrouwbaarheid.
Hoe?
Ik ben voornemens in onze straat een buurtpreventie-app op te zetten !
Ik vind het maar niks die 4 Wielers met dat lewaai
Ik weet niet of men zo de buurt niet gek gaat maken om te
waarschuwen voor alles.
Ik zou wel willen want ik vind dit een hele goed zaak die bovendien ook
nog samenhorigheid in de buurt teweeg brengt.
Teveel andere rommel dan waar t voor bedoeld is Kan ik niet serieus
nemen met zoveel apps per dag
Ben voorstander van buurtpreventie-app.
Het lijkt mij een goede vorm van samen werken hoe meld je je
daarvoor aan?
Ik heb me wel opgegeven maar niks meer gehoord
Ik zou het wel graag willen
Niet dat ik weet,maar wij hebben wel contact onder elkaar,via
messenger of whatss app Zo hebben sommigen van ons een rolluik
s`nachts niet helemaal gesloten.
Weet wel dat er een extra buurtpreventie is, maar weet niet van een
buurtpreventie-app
Wij hebben wel een buurt app
Een buurtpreventie-app kan nmm ook overdreven acties en reacties
opleveren. Nmm zeer behouden mee omgaan.
Handhaving kan alleen een taak van de politie zijn. Bij opvallende zaken
is dan ook melding bij de politie het meest zinvolle. Ik ken een aantal
buurtgenoten die van alles opvallend vinden wat niet bijzonder is. Ze
willen uit nieuwsgierigheid alleen alles weten. Ik heb geen ervaring met
deze app, weet wel dat allerlei apps gebruikt worden voor veel onzin,
behalve hetgeen waarvoor ze bestaan.
Mocht die er zijn dan sluit ik me graag aan
Weet niet of dit in deze buurt is
Zou dit wel willen en zeker aan deelnemen.
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