Proeftuin
Het nieuwe melden
Gebruiksaanwijzing digitale groepsapp

Veiligebuurt
HNM Wateringse Veld

(nabij) Hemelwaterbrug, Laan van Wateringse
Veld, 2548 RK Den Haag | 21 Jan 2021 – 13:11
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Installeren, downloaden app Veiligebuurt
11:27

11:27

1. Ga naar de App Store of Play store:
App Store Play store

2. Zoek / selecteer “veiligebuurt”:

3. Download app “Veiligebuurt”:
4. Open app “Veiligebuurt”:
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Aanmelden app Veiligebuurt (eenmalig)
11:28

11:28

1. Open app “Veiligebuurt”:
2. Aanmelden lidmaatschap (eenmalig):
- druk op “Lid worden met e-mail”

3. Registreer lidmaatschapgegevens:
- Naam (je (scherm) naam is je profielnaam)
- E-mailadres (je e-mailadres)
- Wachtwoord (je wachtwoord)

4. Bevestigen lidmaatschap:
- druk op “Lid worden”
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Inloggen app Veiligebuurt (eenmalig)
11:29

11:29

1.

Inloggen app “Veiligebuurt”:
- druk op “Login met Facebook”:
of
- druk op “Login met Apple”:
of
- druk op “Ben je al lid? Inloggen”:

2.

Vul lidmaatschapgegevens in:
- E-mailadres (je e-mailadres)
- Wachtwoord (je wachtwoord)

3. Login:
- druk op “Login”
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Digitale (buurt-)groep activeren (proeftuinfase)
11:30

11:30

1.

Groep toevoegen (eenmalig):
- druk op “Groep toevoegen”

2. Zoek de juiste digitale groep:
- vul juiste groepsnaam in:
HNM Hoge Veld
HNM Lage Veld
HNM Zonne Veld
HNM Parkbuurt Oosteinde
HNM Erasmus Veld

3. Voeg juiste digitale groep toe:
- druk op “Voeg toe”
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Instellen standaard groepsscherm app Veiligebuurt
11:31

11:31

HNM Wateringse Veld

1.

Instellen standaard groepsscherm (aanbeveling):
- druk op “lees meer” (eenmalig):

2.

Vrije groepscommunicatiescherm opent zich.

3.

Sluit de app Veiligebuurt:
- “swipe” op het scherm naar boven; de app
“verdwijnt” naar de achtergrond.

4.

Het vrije groepscommunicatiescherm is als
standaard groepsscherm opgeslagen / actief *)

*) Bij het activeren van de app
Veiligebuurt
wordt het “Vrije
groepscommunicatiescherm”
geopend.
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Activeren app Veiligebuurt
11:31

11:31

1.

Open app Veiligebuurt:

2.

Het Vrije groepscommunicatiescherm opent zich
(indien als standaard groepsscherm ingesteld)
of

3.

Het Groepsscherm opent zich:

HNM Wateringse Veld

Singels

- druk op de juiste groep; het Vrije groepscommunicatiescherm opent zich
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Berichten sturen (vrije groepscommunicatie)
11:32

11:32

1.

Het “Vrije groepscommunicatiescherm”
is geopend
of
- druk op “lees meer”

2.

Typ je bericht:
- het bericht onder in het scherm typen
op de plaats van “Typ hier je bericht”

3.

Verstuur je bericht:
- druk op “Verstuur” *)

4.

Het bericht is zichtbaar voor alle
groepsleden (inclusief de geschiedenis
van alle groepsberichten)
*) Berichten worden (ook) real
time verstuurd naar “HNM”
(classificatie berichten
op veiligheid en leefbaarheid)
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Meldingen sturen (1) (veiligheid, leefbaarheid)
11:32

11:32

1.
HNM Wateringse Veld

2.

Het “Vrije groepscommunicatiescherm”
is geopend
Verlaat “Vrije groepscommunicatiescherm
- druk boven in het scherm op “Terug”:

Singels

3.

Het Groepsscherm opent zich:
- druk onder in het scherm op “Meld”,
- het “Meldingenscherm” opent zich.
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Meldingen sturen (2) (veiligheid, leefbaarheid)
11:32

11:32

1.

Het “Meldingenscherm” is geopend

2.

Zoek het onderwerp dat van toepassing
is op de melding:
- “swipe op het scherm om alle onderwerpen te
zien (boven-beneden, beneden-boven).

3.

Selecteer het onderwerp dat van toepassing
is op de melding:
- druk op de naam van het onderwerp:

4.

Selecteer de subcategorie dat van toepassing
is op de melding:
- druk op de naam van de subcategorie:
- het groepskeuzescherm opent zich.
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Meldingen sturen (3) (veiligheid, leefbaarheid)
11:32

11:32

1.

Kies de groep waarin je de melding
wil plaatsen
- druk op “Kies een groep”:
- het groepskeuzevenster opent zich.

2.

Selecteer de juiste groepsnaam:

HNM Wateringse Veld

- druk op de groepsnaam; de geselecteerde
groepsnaam kleurt groen.

HNM Wateringse Veld
Singels

3.

4.

Druk op “OK”:
- het vervolgscherm opent zich.
Geef een titel aan deze melding:
- Typ een titel op de plaats “Vul hier een
nieuwe titel in voor je melding”

5.

Selecteer een locatie voor deze
melding:
- druk op “Selecteer locatie”:
- de locatiekaart opent zich op de locatie
waar de melder zich bevindt.
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Meldingen sturen (4) (veiligheid, leefbaarheid)
11:33

11:33

1.

De locatiekaart is geopend. Op de rode
stip bevindt de melder zich.

2.

“Swipe” over het scherm om de locatiekaart
te bewegen naar de juiste locatie van
de melding:
- de rode stip geeft de locatie van de melding aan.

3. Bevestig de locatie van de melding:
- druk onder in het scherm op de locatieomschrijving:
- deze locatie wordt toegevoegd aan de melding.

4.

Beschrijf de melding (optioneel):
- Typ een beschrijving van de melding op de plaats
“Vul hier een beschrijving in van de melding”

5. Plaats de melding:
- druk op “Plaats melding”:
- de melding is zichtbaar voor alle groepsleden.
- Meldingen worden (ooK) real time verstuurd naar
“HNM” (classificatie meldingen: spoed / niet spoed)
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Overige functionaliteiten app Veiligebuurt
11:33

11:33

1.

Inzage in nieuwsberichten (Politie, Burgernet):
- druk onder in het scherm op “Nieuws”:
- “Scroll” op het scherm naar beneden / naar boven
om nieuwsberichten te zien.

Naam wijkagent

2.

Contactgegevens wijkagent:
- druk onder in het scherm op “Mijn Buurt”
- druk op “Mijn wijkagent”:

Foto
wijkagent

Naam wijkagent
Foto
wijkagent

Naam wijkagent
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Overige functionaliteiten app Veiligebuurt
13:34

1.

Nieuwe deelnemers / buurtgenoten uitnodigen:
- druk onder in het scherm op “Meer”:
- druk op “Buurtgenoten uitnodigen”

2.

1
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Nodig nieuwe deelnemers / buurtgenoten uit.
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Voorwaarden voor deelname
HNM Wateringse Veld

Tekst / Voorwaarden
deelname
Voorwaarden
voorvoor
deelname

Naam

Door gebruik te maken van de app Veiligebuurt en deel te nemen aan deze groep geeft u
Veiligebuurt en de beheerder van de groep HNM Wateringse Veld toestemming om uw
berichten en meldingen (inclusief uw profielnaam) te delen met de politie en gemeente.
Uw berichten en meldingen worden automatisch door het burgerparticipatiesysteem
“Het nieuwe melden” (HNM) beoordeeld op relevantie en eventuele opvolging. Zo
kunnen we samen met de politie en gemeente de buurt veiliger maken en leefbaar
houden.
Het gebruik van het burgerparticipatiesysteem “Het nieuwe melden” vormt onderdeel
van een proeftuinexperiment in de gemeente Den Haag. Dit experiment is tijdelijk van
aard en duurt van 31 maart t/m 31 mei 2021. Na 31 mei 2021 worden uw berichten en
meldingen niet meer automatisch door het burgerparticipatiesysteem “Het nieuwe
melden” beoordeeld op relevatie en eventuele opvolging. De geplaatste berichten en
meldingen worden verwijderd en zijn vanaf 31 mei 2021 niet meer voor de deelnemers
beschikbaar.
Het burgerparticipatiesysteem “Het nieuwe melden” is voor de politie en gemeente
gerealiseerd op basis van de resultaten uit het innovatie-project Burger Alert Real Time!
(BART!). Voor meer informatie: zie: www.bartportal.nl
ADVIES GEBRUIK BIJ SPOED
In geval van een spoedmelding belt u altijd eerst 1-1-2 en geeft de melding door. We
vragen u daarna de melding ook via Veiligebuurt door te geven. In de toekomst kunt u
volstaan met 1 melding.
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