
Beste bewoners, 

 

Afgelopen weken heeft de werkgroep veiligheid twee verschillende waarschuwingssystemen 

onderzocht; Whatsapp-alert https://www.facebook.com/DordrechtVeilig/ en Buren-alert 

www.BurenAlert.nl. (beiden tbv veiligheid in de wijk) 

Doel: komen tot een goede afweging in advisering naar de bewoners van Middenhoeve toe. 

 

U kunt zich uiteraard voor beide systemen (gratis) aanmelden, maar wij adviseren U, op 

basis van onderstaande argumenten, om in het ieder geval aan te sluiten bij Buren-alert 

(zie kopstukje: voordelen). Op deze manier bereiken we een zo groot mogelijke groep.  

 

Voordelen BUREN-ALERT: 

- er zijn al 132 aansluitingen in de wijk  

- zowel voor vaste als wel mobiele nummers  ( whatsapp-alert= alleen smartphone) 

- geen beheerder nodig ( whatsapp-alert max 100 nummers, beheerder nodig) 

- privacy (whatsapp heeft iedereen elkaars nummer) 

- telefonisch inspreken ( bijv verdacht persoon) je wordt gebeld, bij niet opnemen,   

automatisch sms ( hier kun je nummer bellen en alsnog bericht horen) 

 

De nieuwe app van Buren-Alert komt in januari 2016 uit en is voor  

vrijwel alle type smartphones beschikbaar. 

 

Werking app: 

1: U opent de app en drukt op de "waarschuw de buurt"-button 

2: U kunt direct een bericht inspreken. 

3: Na het inspreken verbreekt u de verbinding. 

 

Binnen een minuut worden alleen deelnemende buren in Middenhoeve  

gebeld (er wordt gebeld op zowel vaste als mobiele nummers).  

Bij opnemen hoort men het ingesproken bericht. 

 

Geen Smartphone: 

Heeft u geen smartphone? Dan kunt u de buurt waarschuwen door te bellen naar:  

085 - 27 33 225  (Tip: sla dit nummer op in uw telefoon onder de naam Buren-Alert).  

Als u dit nummer belt, kunt u direct een bericht inspreken en de verbinding verbreken. 

Hierna worden ook alle deelnemende buren in gebeld en horen het ingesproken bericht. 

 

Aanmelden: 

Om de buurt te waarschuwen of om gewaarschuwd te worden moet u zich aanmelden via 

www.BurenAlert.nl 

 

Wij zijn met de gemeente in overleg of er borden geplaatst kunnen worden dat er buren-

alert actief is. (ingang wijk en bij het bruggetje, aan de andere kant van de wijk)  

Daarnaast is de werkgroep bezig om te onderzoeken of camerabewaking mogelijk is.  

(straatbeelden; ingang wijk en 1 a 2 andere plekken).  

Mocht er feedback zijn van Uw kant, graag Uw reactie via bestuur@middenhoeve.nl ! 


