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Oirsbeek, 1 oktober-2017
Aan de leden van de Buurtpreventie WhatsApp Oppeven 2,
De reden dat wij u eenmalig via een brief willen informeren heeft te maken met de problemen bij de
bezorging van e-mails bij e-mailadressen van outlook.com, hotmail.com en gmail.com (in mindere
mate).
Deze problemen worden veroorzaakt omdat Microsoft een eigen filosofie er op na houdt met
betrekking tot spam / reclame.
Microsoft – de verstrekker van outlook.com en hotmail.com e-mailadressen- stuurt e-mails die niet
aan alle Microsoft standaarden voldoen of bepaalde woorden bevatten of afkomstig van mailservers
die niet aan de standaard voldoen naar de box voor ongewenste e-mails (spam box). Microsoft heeft
zich opgeworpen als een soort ‘spam politie’ tot ergernis van velen. Google zet ook spamfilters in
maar gaat daar wat soepeler mee om.
Heb je een e-mailadres van Microsoft of Google dan is het raadzaam om ook regelmatig de spam box
te controleren want anders loop je de kans dat je een e-mail van een voor jou vertrouwd bedrijf of
instantie mist
Lees meer over dit probleem: https://webstick.nl/vermijd-hotmail-voor-uw-email
Om op de hoogte te blijven van onze e-mailnieuwsbrieven adviseren wij u:
Stel uw spamfilter voor outlook.com en hotmail.com zodanig in dat de e-mails afkomstig van
buurtpreventie@oppeven2.nl in de map Inkomende e-mails worden ontvangen.
Hoe en waar u dit moet instellen is afhankelijk van het programma dat u gebruikt voor het
ontvangen en versturen van e-mails.
Zie voor instructie: http://www.oppeven2.nl/spam
Verder willen wij graag de volgende onderwerpen onder uw aandacht brengen:
1. Bijeenkomst beheerders Buurtpreventie WhatsApp groepen gemeente Schinnen
op 21-09-2017
2. Uitnodiging aan alle buurtbewoners om op vrijdag 27 oktober a.s. samen met de wijkagenten
in het kader van de landelijke actie ‘witte voetjes project’ op pad te gaan.
Ad 1. Voor een volledig verslag zie:
http://www.oppeven2.nl/verslag-bijeenkomst-beheerders-wabp-21-09-2017/
De agenda vermeldde o.a. de volgende thema’s:
-

Om de doelen van de diverse WhatsApp groepen in de gemeente Schinnen ( 27 groepen)
beter op elkaar af te stemmen is een regie/stuurgroep bestaande uit beheerders
geformeerd. Deze groep fungeert tevens als aanspreekpunt voor de wijkagenten en de
afdeling Sector Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Schinnen.

-

uitwisseling van ervaring bij de 27 WhatsApp groepen binnen de gemeente Schinnen,
zoals de effectiviteit van de berichten en de drempelvrees om de politie in te schakelen>
De wijkagenten herhaalden 'Beter een keer teveel 112 bellen dan een keer te weinig!’

-

De agenten deden opnieuw een oproep aan alle inwoners van de gemeente Schinnen om
zich te melden indien men over een bewakingscamera beschikt.
Zie verder: http://www.oppeven2.nl/oproep-heeft-u-een-beveiligingscamerasysteem/

Ad 2. Tijdens bovenvermelde bijeenkomst hebben de wijkagenten de inwoners van de
gemeente Schinnen uitgenodigd om in het kader van de landelijke actie ‘witte voetjes project’
op 27 oktober-2017 ’s avonds met hen op pad te gaan.
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Wat houdt dit project in?
De ervaring leert dat ieder jaar in de wintermaanden de
kans op woninginbraken, overvallen en straatroven
toeneemt. Daarom let de politie in deze donkere dagen
extra op de veiligheid in uw buurt en om buurtbewoners
bewust te maken van situaties in de buurt die
kwaadwillende personen in de kaart spelen maken zij
samen met belangstellenden een wandeling door de
buurt.
Zij maken de buurtbewoners bewust van slecht/ niet
afgesloten deuren en ramen kortom situaties die het
inbrekers makkelijk maken. Bij onveilige situaties gaan
ze het gesprek aan met bewoners en als men niet thuis
is, wordt een ‘wit voetje’ achter gelaten.. Hierop staat
een waarschuwing dat de politie nu op de stoep stond;
de volgende keer is het een inbreker.

Voor dit project kunt u zich tot 24 oktober aanmelden via de website.
http://www.oppeven2.nl/witte-voetjes-project/
Wij houden u via deze link ook op de hoogte omtrent tijd en vertreklocatie.
Met vriendelijke groeten,
Beheerders Buurtpreventie Oppeven 2.

