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PERSBERICHT
GEMEENTE RIEMST MAAKT WHATSAPP BUURTPREVENTIE
ZICHTBAAR IN STRAATBEELD
In alle deelgemeenten waken momenteel al meer dan 350 Riemstenaren mee
over hun leefomgeving via het Whatsapp buurtpreventienetwerk. De gemeente
Riemst zet hier verder op in door aankondigingsborden te plaatsen in het
straatbeeld. Hiermee geeft de gemeente een duidelijk signaal: dieven zijn niet
welkom en worden in de gaten gehouden.
In het kader van de ‘1 dag niet’-campagne vindt op 27 oktober 2017 de actiedag
tegen woningdiefstallen plaats. Via de website www.1dagniet.be worden talloze tips
gedeeld, waaronder een oproep om een diefstalpreventieadviseur te raadplegen.
Mark Vos, burgemeester: “Ook in Riemst kunnen inwoners beroep doen op een
inbraakpreventieadviseur. Hij screent je woning en geeft talloze tips om je woning
beter te beveiligen.”
Via sensibilisering en het bedelen van promotiemateriaal steunt de gemeente Riemst
de actiedag ‘1 dag niet’.
Dirk Claes, Korpschef politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst: “De politie heeft afgelopen
week gerichte acties georganiseerd tegen woninginbraken. 1 dag geen inbraken is
een mooi begin, maar eigenlijk willen we toewerken naar een volledig jaar geen
inbraken. Daarom zetten we verder in op het WhatsApp buurtpreventienetwerk.”
Dit WhatsApp buurtpreventienetwerk kadert in het inbraakpreventieplan van het
gemeentebestuur. WhatsApp is een app waarmee je één-op-één of in groep kan
chatten, bellen en beeldmateriaal kan doorsturen. Via een WhatsAppgroep in jouw
buurt kan je mee een oogje in het zeil houden en bijdragen tot een veiligere buurt.
In Riemst zijn momenteel al meer dan 350 inwoners lid van zo’n groep. Om dit
buurtpreventienetwerk te ondersteunen, plaatst de gemeente nu ook
aankondigingsborden.

Mark Vos, burgemeester: “De dagen worden korter en kouder, de ideale periode voor
inbrekers om op pad te gaan. Daarom willen we verder inzetten op inbraakpreventie.
Door aankondigingsborden te voorzien in het straatbeeld willen we het WhatsApp
buurtpreventienetwerk ondersteunen. Zo hopen we inbrekers af te schrikken en
duidelijk te maken dat de buurt hen in de gaten houdt.”
De sociale controle blijkt bovendien te werken, begin oktober werd een Poolse
dievenbende opgerold dankzij een tip in de Whatsappgroep.
Dirk Claes, Korpschef politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst: “We willen alle inwoners
dan ook oproepen om deel te nemen aan zo’n Whatsappgroep, die in verbinding
staat met de politie. Via tips van inwoners kunnen onze politiediensten sneller en
effectiever optreden tegen inbraken.”
Wil jij ook lid worden van zo’n WhatsAppgroep of ben je geïnteresseerd in de
werkwijze? Op dinsdag 7 november vindt er in de raadszaal van het gemeentehuis in
Riemst een infoavond plaats, om 20.00 u. Meer informatie is te verkrijgen via
inbraakpreventie@riemst.be of tel. 012 44 03 04.
De kostprijs voor de aankondigingsborden bedraagt 3.319,26 euro.
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