BART! werkt privacy proof
indien nodig verbind BART!
met politie en gemeente.
Samen lossen we problemen op
en bereiken we een ﬁjne buurt

Wat is BART! en hoe werkt het nu?
Je verstuurt een
bericht naar je buurman
in de buurtappgroep
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3
BART! bepaalt of
je bericht spoed of
geen spoed heeft

Bijvoorbeeld dat
je glasgerinkel hoorde
en wil weten of hij dit
ook heeft gehoord

BART! haalt
de locatie van je
bericht op

geen spoed

bedreiging?

1

mishandeling?

Hoi Jan, ik hoorde net
allemaal gerinkel van glas,
heb jij dit ook gehoord?

diefstal?

spoed

4
BART! besluit
in wat voor categorie
je bericht thuishoort

overval?
inbraak?

BART! pikt je
bericht op. Alleen als jij
hier akkoord voor hebt
gegeven. Vanaf hier begint
BART! te werken

vernieling?

5

22-10-2019

22-10 | 18:10

Hoi Kees, ik hoorde ook
glasgerinkel en zag mannen
wegrennen...
22-10-2019

BART! vergelijkt je
bericht met andere berichten om
te bepalen of ze over dezelfde gebeurtenis
gaan. Op basis van moment, categorie
en locatie

Ze droegen zwarte kleding
en een bivakmuts
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Je bericht komt samen
met andere berichten die ook
over de de inbraak gaan op het
scherm in de meldkamer

Handelingperspectief
Je verstuurt een
bericht naar je buurman
in de buurt app groep

Bijvoorbeeld dat
je glas gerinkel hoorde
en wil weten of hij dit
ook heeft gehoord

Samenwerking tussen
politie en bewoners

1

Het kan zijn dat de politie
meer informatie over dit
onderwerp wil.
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Dit is een bericht van de politie
naar aanleiding van uw BART!melding: Kunt u ter plekke gaan
Ze sturen dan een
kijken waar het geluid vandaan
bericht
terug en zo kan de
kwam en een foto maken?
situatie gemakkelijk opgelost
Hartelijk dank!

worden.
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Dit is een bericht van de politie
naar aanleiding van uw BART!melding: Wij zijn ter plekke een
onderzoek gestart, maar hebben de
daders nog niet kunnen vinden. Wij
houden u op de hoogte.

spoed
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Privacy bewoner
Wij doen niets zonder
uw toestemming

5

Dit is een bericht van de politie
naar aanleiding van uw BART!melding: Wij hebben zojuist de
daders aangehouden en gaan het
vervolgproces verder in. Bent u
tevreden over de afhandeling van
deze zaak?

