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Huishoudelijk Reglement Polken Whats app groep “ Polken Preventief 
 

1. Deelnemers zijn minimaal 18 jaar en woonachtig in één van volgende straten te Stekene :  

       Polken, Wittingstraat, Achterstraat, Poliaenstraat, Nieuwstraatje en Heirweg tussen Polken en  

       Wittingstraat. 

2. De beheerders van de preventiegroep “Polken Preventief” beheren de WhatsApp groep. Dit  +  

        betekend dat zij deelnemers toelaten tot de groep en bij misbruik uit de groep zullen verwijderen.  

        Ook zullen zij discreet met de ontvangen gegevens omgaan (telefoonnummer, mailadres en dergelijke) 

3. De beheerders treft geen enkele verantwoordelijkheid. 

4. WhatsApp groep “ Polken Preventief” is en burgerinitiatief, de Politie komt alleen in actie wanneer een   

       melding via 101/112 gedaan wordt. 

5. Gebruik WhatsApp als volgt: 

 Je merkt iets op. 

 Alarmeer 112 (niet dringend 101) 

 App je waarneming om bekend te maken aan de anderen en laat weten dat je 112 of 101 al 

hebt gebeld om een regen van meldingen te voorkomen. 

 Vermeld duidelijk welk gedeelte van de straat (eventueel huisnummer) de situatie zich 

voordoet. 

6. Let op taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. 

7. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook niet whatsappen tijdens het rijden. 

8. Het versturen van foto’s van een verdacht iets of iemand is alleen toegestaan t.b.v het verstrekken van 

een signalement, wanneer dit voor de melding een duidelijke weerwaarde is.  

Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. 

Denk bij auto’s aan kleur, merk, type en kenteken. 

9. Gebruik deze WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderlinge contact of 

privéberichten. In principe is de whatsapp groep stil, tenzij er iets aan de hand is in de straat. 

10. In en WhatsApp groep kunnen maximaal 100 personen in één groep.  

       Wanneer de 100 deelnemers worden bereikt, zal worden overgegaan naar één persoon per adres. 

11. De laatste versie van het huishoudelijk reglement is steeds beschikbaar op www.polken.be  

12. Uitschrijven kan eenvoudig via de WhatsApp - applicatie. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ja, ik wens deel te nemen aan de Whatsapp groep “Polken Preventief” en verklaar mij akkoord 

met het huishoudelijk reglement. 

Naam +Voornaam : …………………………………………………………………………… 

Adres :………………………………………………………………………………………………. 

GSM : ……………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres : …………………………………………………………………………………….. 
 

     Ja, hou mij op de hoogte via E-mail van de activiteiten van het Polkencomité. 

 

 

 

 

 

Datum & Handtekening 
Te bezorgen aan : 

Via e-mail : secretaris.polken@gmail.com  

In de brievenbus : polken 67b of Heirweg 102 

http://www.polken.be/
mailto:secretaris.polken@gmail.com

