Buren-Alert

Wat is het?

!

oproep
BurenAlert

“Buren let op!
Man in zwarte jas belt aan om
de meterstand op te nemen.
Laat hem niet binnen!”

Buren-Alert is een buurtgericht informatiesysteem waarmee buurtbewoners via spraakberichten
razendsnel, noodzakelijke informatie met elkaar kunnen delen.
Maar ook gemeenten, politie, brandweer en buurtpreventieteams kunnen bij een noodsituatie
razendsnel bewoners van de betreffende straat of wijk van belangrijke informatie voorzien.
De maandelijkse lokale nieuwsbrief zorgt ervoor dat bewoners meer met elkaar in contact komen, nieuwe
buurt-initiatieven ontplooien en de saamhorigheid bevordert.
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Brandweer

“Bewoners van de Voorbeeldwijk,
Er is een gaslek gaande. De wijk
is daarom tijdelijk afgesloten. Blijf
binnen tot nader bericht.

Reacties
van bewoners.
“Dit is geniaal! Als er in mijn
straat iets gebeurt ben ik
direct op de hoogte. Veel
bewoners vinden dit erg
prettig en veilig”

“Dit is een systeem waar je
echt iets aan hebt! Ik voel me
een stuk veiliger”

Buren-Alert
vanuit gemeente.
“Een razendsnel
communicatiemiddel”
“Dit biedt veel mogelijkheden
voor gemeentes”
“Brengt bewoners en gemeente
dichter bij elkaar”
“Laagdrempelig maar met zeer
positieve werking”

Met Buren-Alert kunnen bewoners razendsnel belangrijke informatie met elkaar delen.

Buren-Alert

voor bewoners.

Bijvoorbeeld bij inbraak, diefstal, een babbeltruc, gevaarlijk situatie of een ouder is haar kind al
eventjes kwijt. Allemaal alledaagse zaken die regelmatig voorkomen en waarbij alertheid van de
directe omgeving veel materiële schade en/of persoonlijk leed kan voorkomen.
Gemiddeld is 1 op de 4 huishoudens aangesloten op Buren-Alert.

Hoe werkt het?

Uit de praktijk:

1: Wanneer een buurtbewoner snel zijn buurt wil
informeren belt hij/zij naar de 100%
geautomatiseerde Buren-Alert centrale.

1: Zo’n 1 op de 4 huishoudens doet
mee. Buren wijzen elkaar op BurenAlert, waardoor het aantal deelnemers
doorgroeit.

2:Hij/zij spreekt een bericht in en hangt op
Voorbeeld: Buurtbewoners let op, ik zie twee
mannen in zwart vest en blond haar verdacht
bij woningen naar binnen gluren. Wees alert!
3: Binnen een minuut worden alle aangesloten
omliggende huishoudens gebeld. Bij opnemen
horen zij het ingesproken bericht.

2: Omdat Buren-Alert ook op de vaste
telefoon werkt, doen ook veel ouderen
mee.
3: De ingesproken berichten geeft
gemeente en politie unieke
wijkgerichte informatie.

Goed om te weten:
Buren-Alert word bewaakt. Dit houdt in dat de
kans op misbruik minimaal is.
Optioneel kunnen meldingen ook worden
doorgezet naar agenten, gemeente, wijkteams.
De mogelijkheden zijn op maat te realiseren.
Wij vertellen hier graag meer over.

Sinds Buren-Alert is onze wijk
operationeel is lijkt het net of de buurt
meer verbonden is met met elkaar.
Sven Reijerkerk, Dordrecht

Buren-Alert
voor gemeente.

Buren-Alert biedt voor gemeentes, wijkcoördinatoren, wijkagenten, brandweer en gebiedsmanager
een razendsnel communicatiemiddel waarmee zij bewoners in een straat of postcodegebied in 1 keer
kunnen informeren.
Dit bij lokale calamiteiten met een grote prioriteit. Bijvoorbeeld gaslek, gevaarlijk persoon, grote brand,
explosie(gevaar) of het onverwachts vrijkomen van asbest in de buurt.

Goed om te weten:

Hoe werkt Buren-Alert?
1.

2.

3.

Indien snel een wijk/straat geïnformeerd
moet worden, belt een functionaris de 100%
geautomatiseerde Buren-Alert centrale en
selecteert het te informeren gebied.
De functionaris spreekt een bericht in en
verbreekt de verbinding.
Voorbeeld: Buurtbewoners, dit is een
bericht van de gemeente. Er is een gaslek in
de straat. Dringend verzoek om ramen en
duren de sluiten en binnen te blijven)
Binnen enkele minuten worden alle
aangesloten huishoudens in het
geselecteerde gebied gebeld. Zodra zij
opnemen horen zij het ingesproken bericht.

-

Voor het doen van meldingen worden
geen extra kosten berekend.

-

Met 1 eenvoudige handeling is een
lokaal gebied binnen enkele minuten
effectief geïnformeerd.

-

-

Buurtbewoners spreekt deze vorm van
veiligheid enorm aan. Mede omdat
Buren-Alert buurtgericht is.
Bespaart gemeente kosten.

Huishoudens ontvangen maandelijks een
buurtgerichte nieuwsbrief.
-

Creëert nieuwe buurtinitiatieven.
Wordt vanwege lokale functie zeer goed
gelezen.
Brengt bewoners laagdrempelig met
elkaar in contact.
Heeft sociale functie binnen wijken.
Effectief contactmiddel voor o.a.
wijkagenten, wijkwerkers en gemeente.

Promotie:
Buren-Alert heeft veel ervaring met het
implementeren van Buren-Alert in
woonwijken en kan dit voor u verzorgen.

