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BEERNEM/OOSTKAMP/ZEDELGEM – Politiezone Het Houtsche bindt via WhatsApp de strijd aan tegen diefstallen op bedrijventerreinen. Bedrijfsleiders en bewoners delen verdachte bewegingen meteen in een groep waarin ook de politie
actief is. De coördinatie is weggelegd voor de bedrijfsleiders. Politie en gemeenten
faciliteren.

N

aarmate de dagen korter worden, slaan dieven‑
bendes steeds vaker toe. Dat weten ze ook op
het bedrijventerrein De Leite in Ruddervoorde. Enkele
bedrijfsleiders zochten naar een manier om sneller infor‑
matie met elkaar te delen. PZ Het Houtsche (Beernem,
Oostkamp, Zedelgem) lanceerde daarom deze zomer
WhatsApp-groepen waarin gebruikers elkaar informeren
over verdachte gedragingen.
WhatsApp is een applicatie voor smartphones om gratis
via een internetverbinding te chatten, te bellen en ook
foto’s en video’s te delen. Een veelgebruikte functie zijn
gesloten WhatsApp-groepen waarin meerdere gebruikers
met elkaar communiceren. Lien Vermeersch, woord‑
voerster van PZ Het Houtsche: ‘Met één bericht bereik je
meteen een groep van maximaal 99 personen. Gebruikers
kunnen ook foto’s delen, dus verdachte voertuigen kun‑
nen zo veel sneller gesignaleerd worden.’
Na een informatievergadering in juni zijn inmiddels alle
bedrijfsleiders van De Leite lid van de groep. Samen met
de gemeenten en met de steun van de schepenen van
lokale economie organiseerde de politiezone ook voor alle
andere bedrijventerreinen, tien in totaal, een informatie‑
vergadering. Lien Vermeersch: ‘Als politie spelen we lou‑
ter een coördinerende rol bij de opstart. Daarom telt elke
WhatsApp-groep een ambassadeur. Deze functie is weg‑
gelegd voor een bedrijfsleider die de groep bekend maakt,
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andere bedrijfsleiders en bewoners uitnodigt om deel te
nemen en waakt over de naleving van de spelregels. We
vragen immers dat elke gebruiker in een intentieverkla‑
ring akkoord gaat met de gedragsregels zoals hoffelijk
zijn, niet discrimineren en de informatie niet verspreiden
op andere sociale media.’
Het blijft de bedoeling dat de politie eerst via het nood‑
nummer 101 verwittigd wordt. Pas daarna deelt de ge‑
bruiker de informatie in de groep mét vermelding dat de
nooddiensten op de hoogte zijn. Zo worden verschillende
meldingen van hetzelfde feit vermeden en blijft de groep
op de hoogte van de status van de melding.
Volgens Lien Vermeersch is er op dit moment nog weinig
activiteit in de groepen: ‘Dat is logisch, want onze be‑
drijventerreinen kampen vooral met inbraken tijdens de
winter. Toch was het belangrijk bedrijven en politie tijdig
kennis te laten maken met de groepen. Daarin schuilt de
grootste investering: ondersteuning bij de opstart van
de groepen en de aankoop van de smartphones. Telkens
twee ploegen op het terrein per gemeente hebben via hun
smartphone toegang tot de WhatsApp-groepen.’
katrien gordts

De intentieverklaring en de gedragsregels van PZ Het Houtsche
vindt u terug op vvsg.be/veiligheid
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De grootste investering
schuilt in de
ondersteuning bij de
opstart en de aankoop
van de smartphones.

