Aan:
College van B&W van de Gemeente Landgraaf
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf
Landgraaf, 2 september 2016
Betreft: bebording BuurtWhatsApp
Geachte voorzitter,
Onder verwijzing naar artikel 41 van het reglement van orde:
De BuurtWhatsApp heeft in veel gemeenten zijn succes bewezen. BuurtWhatsApp bevordert de
veiligheid in buurten en wordt beschouwd als een moderne vorm van buurtwacht. De PvdA-fractie
juicht het daarom toe dat in vele buurten in Landgraaf burgers het initiatief hebben genomen
gezamenlijk een BuurtWhatsApp te starten. In omliggende gemeenten als Heerlen en Brunssum
worden borden geplaatst in buurten waar een BuurtWhatsApp operatief is. Hierdoor wordt voor
iedereen zichtbaar dat bewoners in deze buurt alert zijn en met elkaar communiceren als verdachte
situaties worden gesignaleerd. In Landgraaf is dit (nog) niet het geval. Op 2 maart 2016 heeft de
PvdA-fractie daarom ambtelijk geïnformeerd naar de mogelijkheid van het plaatsen van borden
waarop kenbaar wordt gemaakt dat in een bepaalde buurt een BuurtWhatsApp operatief is.
Bebording was ‘een punt van aandacht’ dat ‘de komende weken nader zal worden uitgewerkt’, aldus de
ambtelijke reactie.
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA-fractie de volgende vragen aan het college:
1. In hoeverre is het college bereid om in navolging van (bijvoorbeeld) Brunssum en Heerlen in
Landgraafse buurten waar een BuurtWhatsApp operatief is, bebording te realiseren?
2. In hoeverre en op welke wijze stimuleert de gemeente Landgraaf het gebruik van
BuurtWhatsApp en vindt er samenwerking met politie plaats op dit gebied?
3. Is bij de gemeente Landgraaf bekend in hoeveel Landgraafse buurten momenteel gebruik
wordt gemaakt van BuurtWhatsApp en zo ja, kan het college hiervan een overzicht
verstrekken?
4. Op welke termijn denkt het college de bebording te kunnen realiseren?
Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Robin Reichrath
Fractievoorzitter PvdA Landgraaf
Groenendaal 79
6374 GK Landgraaf
E: RobinReichrath@gmail.com

Bijlage 1: Voorbeelden

