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MOTIE VAN HET RAADSLID KARIN KAYADOE (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE 
BUURTWHATSAPP-GROEPEN 
 
Voorgesteld: 5 november 2015 
 
Nr. 2015 – 68 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 

en wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2016-2019; 

 

constateert dat:  

 

1. uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg is gebleken dat inbrekers massaal buurten 

mijden waar bewoners elkaar op de hoogte houden van verdachte activiteiten. Te meer 

als inbrekers op de hoogte zijn van een dergelijk systeem door borden en raamstickers in 

de desbetreffende wijken;  

2. een mogelijk systeem is het gebruik van een Buurtwhatsappgroep; 

3. een  Buurtwhatsappgroep meer ogen en oren in de wijken vormen voor politie en andere 

toezichthouders door het signaleren en bekendmaken van verdachte situaties;  

4. Buurtwhatsappgroepen de onderlinge sfeer en relaties in een wijk kunnen bevorderen en 

drempelverlagend werken; 

5. Buurtwhatsappgroepen een goed voorbeeld zijn van overheidsparticipatie en er al enkele 

groepen actief zijn in de gemeente Ridderkerk, dan wel in oprichting; 

 

is van mening dat dergelijke burgerinitiatieven hun succes inmiddels landelijk bewezen 

hebben en ook in Ridderkerk gestimuleerd en gefaciliteerd dienen te worden;  

 

verzoekt het college van B&W 

1. dergelijke burgerinitiatieven op verzoek te faciliteren in de vorm van het beschikbaar 

stellen van borden in de wijken en raamstickers, waarbij de leden kenbaar kunnen maken 

dat een voornoemd systeem actief is in deze wijken; 

2. bovengenoemde initiatieven onder de aandacht te brengen van de Buurtpreventie-teams 

die actief zijn in de diverse wijken van Ridderkerk; 

3. aandacht te besteden (uitleg + doeltreffendheid) aan dit initiatief in het 

Gemeentejournaal; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Het raadslid, 

 

Karin Kayadoe 

Leefbaar Ridderkerk  

 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  

Voor 20: CU, CDA, D66/GL, SGP, PvdA, LR 

Tegen 8: P18P, VVD, EvR 

Afgedaan in de commissie Samen leven van 9 maart 2017 n.a.v. afdoeningsbrief nr. 1182274 


