
Meterkastkaart 
bij calamiteiten

Hang de ingevulde meterkastkaart in uw meterkast ( is deze afgesloten of bevindt de meterkast 
zich buiten de woning, hang de kaart dan in het aanrechtkastje). Zo voorkomt u dat de politie of 
een andere instantie bij een calamiteit veel tijd kwijt is met het zoeken naar deze gegevens. De 
mensen die u invult bij de waarschuwingsadressen worden gewaarschuwd in geval van een 
calamiteit. 

Naam hoofdbewoner: 
Totaal aantal bewoners: ..................................................................................... 

Waarvan 

volwassen(en): .......... kind(eren): .......... 

Aantal dieren in huis: .......... namelijk: ............................................................... 
............................................................................................................................. 

06-nummer 1: ..................................................................................................... 

06-nummer 2: ..................................................................................................... 
Telefoonnummer privé: ....................................................................................... 

Telefoonnummer en naam werkgever: ............................................................... 

1e waarschuwingsadres 

Naam: .................................................................................................................. 

Adres: .................................................................................................................. 
Postcode en woonplaats: .................................................................................... 

Telefoonnummer: ................................................................................................ 

06-nummer: ......................................................................................................... 

2e waarschuwingsadres 

Naam: .................................................................................................................. 

Adres: ................................................................................................................... 

Postcode en woonplaats: .................................................................................... 
Telefoonnummer: ................................................................................................ 

06-nummer: ......................................................................................................... 

Huisarts 

Naam huisarts: .................................................................................................... 
Telefoonnummer: ............................................................................................... 

Bijzonderheden 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

.............................................................

.............................................................

.............................................................



Spelregels WhatsApp-groep Buurtpreventie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelregels WhatsApp-groep Buurtpreventie 
 

o  Deelnemers hebben een minimale leeftijd van 18 jaar. 
o  Deelnemers zijn woonachtig binnen het verzorgingsgebied. 
o  WhatsApp is een burgerinitiatief. 
o  De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900 - 8844. 
o  Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is! 
o  Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 
o  Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. 
o  Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken 

 van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. 
 Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed  
 beschreven worden. 

o  Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken. 
o  Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor  

 onderling contact/privéberichten 
 
 
Meld volgens de SAAR methodiek: 
S = Signaleer 
A = Alarmeer de politie via 1-1-2 
A = App naar de deelnemers in de WhatsApp groep om de calamiteit bekend te maken en 
vermeld ook dat de politie al gealarmeerd is 
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en overmatig lawaai te maken 
 
 
 
BUURTPREVENTIE COÖRDINATOR  
 
Twan Spierings 
Gheynspark 6 
5706 VE Helmond 

Telefoon: (0492) 53 71 07 
Mobiel: (06) 22 21 68 72 

E-mail:  twanja.spierings@upcmail.nl  

 

 


