
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 

 

 

 

Datum: 5 oktober 2015 

 

 

Aan de voorzitter van de raad 

 

 

Steller vragen: dhr. K. Iskender (PvdA) 

 

 

Onderwerp: misbruik Straat-WhatsApp-groepen
1
 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Wat vindt u van de Straat-WhatsApp-groepen (hierna Appgroep(en)) in Almere? En welke voor- en 

nadelen ziet u aan deze Appgroepen? 

2. Waarom heeft de gemeente Almere ervoor gekozen om naar aanleiding van een incident alle 

(beheerders van) Appgroepen per email te waarschuwen voor mogelijk misbruik van deze Appgroepen? 

En waarom heeft het college niet proactief opgetreden om zodoende misbruik te voorkomen?  

3. In het Actieprogramma Veiligheid 2015-2018 van de gemeente Almere staat dat de gemeente Almere 

de burgerbetrokkenheid ‘stimuleert, faciliteert en waardeert’. Op welke wijze ‘stimuleert, faciliteert en 

waardeert’ de gemeente Almere deze Appgroepen? 

4. Gaat u deze ‘stimulerende, faciliterende en/ of waarderende’ rol van de gemeente, met betrekking tot 

deze Appgroepen, de komende tijd anders invullen? Zo ja, kunt u uw ideeën hierover kort uiteen zetten? 

Zo nee, waarom niet? 

5. Vindt u dat de gemeente Almere een rol moet spelen in de ontwikkeling (professionalisering) van deze 

Appgroepen? Vindt u dat de gemeente Almere bijvoorbeeld een rol kan spelen om het gebruik van deze 

Appgroepen veiliger te maken en de effectiviteit van deze Appgroepen te vergroten? Zo ja, gaat u die 

rol ook pakken en aan welke concrete acties - op welke termijn- van de gemeente Almere denkt u? Zo 

nee, waarom niet? 

6. Werken de gemeente Almere en/of de politie samen met (de beheerders van) deze Appgroepen? Zo ja, 

is dat met alle bij de gemeente bekende (beheerders van) Appgroepen? En kunt u de samenwerking 

tussen de gemeente Almere en/of de politie met de (beheerders van) deze Appgroepen en de effecten 

daarvan omschrijven? Zo nee, waarom niet? 

 

 

Toelichting: 

 

Via de berichtgeving op Omroep Flevoland van donderdag 17 september jl. (zie onderstaande link) heeft de 

fractie van de PvdA vernomen dat de gemeente Almere en de politie inwoners waarschuwen voor misbruik van 

Appgroepen door ‘dieven’. Uit de berichtgeving blijkt dat de politie een schermafbeelding van een Appgroep 

heeft aangetroffen op de telefoon van een persoon die is aangehouden i.v.m. een poging tot inbraak. De 

gemeente en politie roepen inwoners op om geen persoonlijke informatie te delen in deze Appgroepen om zo de 

kans op misbruik te verkleinen. 

 

De berichtgeving op Omroep Flevoland is voor de fractie van de PvdA reden om schriftelijke vragen te stellen 

aan het college van burgemeester en wethouders. De PvdA fractie heeft vragen over de invulling van de 

‘stimulerende, faciliterende en waarderende’ rol van de gemeente Almere bij burgerinitiatieven op het gebied 

van veiligheid, als beschreven in het ‘Actieprogramma Veiligheid 2015-2018’ van de gemeente Almere.  

 

                                                           
1
 Met een Straat-WhatsApp-groep wordt een groepschat op het (mobile) platform WhatsApp bedoeld die veelal 

op initiatief van een (aantal) betrokken bewoner(s), is opgestart om de veiligheid in een buurt te verbeteren. In de 

groepschat kunnen bewoners elkaar en de politie/wijkagent bijvoorbeeld informeren over ‘verdachte’ situaties.  



De fractie van de PvdA vindt het van belang dat in alle domeinen gezocht wordt naar mogelijkheden om de 

burgerbetrokkenheid te vergroten. Dat geldt ook voor het veiligheidsdomein. Het  vergroten van de 

burgerbetrokkenheid (in aanvulling op het bestaande veiligheidsbeleid) heeft immers vele voordelen: zo leidt een 

hogere burgerbetrokkenheid tot meer veiligheid en een positiever veiligheidsbeeld. Daarnaast vergroot 

burgerbetrokkenheid het gevoel van zelfredzaamheid en versterkt het de sociale cohesie (tussen de 

buurtbewoners, maar ook tussen de bewoners en de overheid (gemeente en politie)).  

 

Misbruik zoals hiervoor omschreven kan er voor zorgen dat het draagvlak/de burgerbetrokkenheid afneemt en 

daarmee zullen ook de voordelen, die deze vergrote burgerbetrokkenheid biedt, afnemen. Hetgeen de fractie van 

de PvdA zou betreuren. De PvdA zou dan ook graag zien dat deze Appgroepen (indien gewenst) zodanig 

ondersteund worden door de gemeente, dat het gebruik veilig is en optimaal bijdraagt aan de veiligheid aan de 

stad.  

 

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/127706/almere-inbreker-leest-mee-met-whatsapp-groep 

 

 

Ondertekening en naam, 

 

 

 

Dhr. K. Iskender (PvdA) 

 

 

 

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/127706/almere-inbreker-leest-mee-met-whatsapp-groep

