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Inleiding 

Buren-Alert is een sociaal en buurtgericht waarschuwingssysteem. Het creëert een veilige buurt en haalt 
ook het sociale in de buurt weer naar boven. Daarnaast voorkomt het schade en persoonlijk leed, 
waardoor het tevens zorgt voor een concrete besparing op o.a. de kosten van hulpdiensten en 
herstelkosten. 
 

Ons ideaal 

Wij zijn ervan overtuigd dat Buren-Alert een wezenlijke bijdrage levert aan de sociale en persoonlijke 
veiligheid op lokaal niveau en dat veel schade en persoonlijk leed voorkomen kan worden.  
Ons ideaal is daarom dat ieder huishouden, iedere winkel en ieder bedrijf op Buren-Alert aangesloten 
wordt. De hele maatschappij vaart hier wel bij.  
Om dit landelijk te bereiken hebben wij de participatie en samenwerking nodig van o.a. gemeenten, 
overheden, woningcorporaties en overige belanghebbende organisaties. Wij gaan graag met u daarover 
in gesprek. 
 
Buren-Alert werkt heel eenvoudig 

1: Een buurtbewoner ziet iets verdachts, belt de centrale van Buren-Alert, spreekt een bericht in en hangt op. 

2: De centrale van Buren-Alert belt binnen één minuut, volledig automatisch, alle aangesloten bewoners  

    (binnen een straal van 300 meter). 

3: Bij deze buurtbewoners gaat direct de telefoon over. Bij het opnemen horen ze het ingesproken voicemail  

    bericht.  

 

Buren-Alert bespaart 

Doordat met Buren-Alert calamiteiten voorkomen worden, geeft dit een besparing op: 

● onnodige inzet, en daarmee kosten en tijdbesparing, van hulpdiensten; 

● schade aan o.a. woningen, auto’s, gemeentelijke eigendommen en diefstal; 

● uitkeringen in de gezondheidszorg (ziektekostenverzekeringen, GGZ); 

● tijd - en kostenbesparing voor afhandeling van schades, begeleiding slachtoffers. 

 

BurenAlert, de kosten 

Omdat BurenAlert een collectief belang heeft, bieden wij gemeenten, woningcorporaties etc. de 

mogelijkheid een gebruikslicentie voor een bepaald gebied af te sluiten. Een gemeente kan voor een 

relatief laag bedrag bij wijze van proef een of beide concepten testen in een gebied van bijvoorbeeld 

100 huishoudens.  

 

Proefprojecten: 

In de afgelopen maanden hebben wij in een aantal wijken in o.a. Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Elst 

het product Buren-Alert gesponsord aangeboden. Met relatief weinig promotie meldden zich al snel 1 op 

de 5 woningen aan, waarna dit geleidelijk opliep.  
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De krachtige punten van BurenAlert 

●    Hoge attentiewaarde: BurenAlert waarschuwt d.m.v. een spraakbericht. De telefoon 

neemt men meestal direct op, terwijl sms en whatsapp berichten vaak niet direct worden 

gelezen en daar ‘s nachts in het geheel niet op wordt gereageerd. 

●    Snel: buurtbewoners kunnen zelfstandig, binnen één minuut, hun eigen buurt waarschuwen. 

●    Preventief: bewoners worden tegelijkertijd gewaarschuwd, waardoor direct de hele buurt alert is. 

Hierdoor kan veel schade en persoonlijk leed voorkomen worden. Tevens zijn buurten met 

BurenAlert minder aantrekkelijk voor criminelen. 

●  Alle telefoons: BurenAlert werkt op alle vaste, mobiele en smartphone toestellen. Iedereen 

van jong tot oud kan daarom meedoen! Tekstberichten zijn nu eenmaal niet in gebruik bij 

iedereen. 

●  Breed inzetbaar: BurenAlert is breed inzetbaar, o.a. bij verdachte situaties/personen, 

oplichters, kind kwijt, babbeltrucs, etc. 

●    Overal: BurenAlert ook inzetbaar in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. 

●  Maandelijkse testbericht: deelnemers ontvangen via de telefoon maandelijks een gesproken 

testbericht. Dit bericht geeft tips over het gebruik van BurenAlert en er kunnen 

gebruikerservaringen in vermeld worden. Dit heeft als gevolg dat men met het systeem 

vertrouwd raakt en zo nodig ook zal gebruiken. 

●  Sociaal aspect: BurenAlert brengt bewoners met elkaar in contact.  

 

Wijkgericht communiceren: 

Deelnemers aan Buren-Alert ontvangen maandelijks een e-mail met o.a. tips over het gebruik van Buren-

Alert. Doordat deze e-mail op buurtniveau verstuurd kan worden, kan deze multifunctioneel zijn. Zo 

kunnen er o.a. enquêtes of wijkgerichte onderwerpen in geplaatst worden. Bijvoorbeeld over 

leefbaarheid, lokale initiatieven, burenhulpprojecten, buurtgerichte activiteiten.  

  

Reikwijdte 
De spraakberichten worden standaard in een straal van 300 meter rondom de abonnee verspreid.  
Optioneel kan de straal vergroot worden naar bijvoorbeeld 1000 meter. 
 

112 / Burgernet versus Buren-Alert 

Buren-Alert is geen vervanging van 112, de wijkagent of burgernet, het is een horizontaal 
waarschuwingssysteem dat bewoners onderling waarschuwt.  
Optioneel kunnen wijkagenten, buurtwachten en/of leden van een buurtpreventieteam deze 
spraakberichten ontvangen. 
Burgers, winkeliers, wijkagenten of leden van buurtpreventieteams kunnen indien nodig adequaat 
handelen door direct polshoogte te nemen of 112 te bellen. 
     
Contact 

Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken. 

 

mailto:info@burenalert.nl
mailto:info@burenalert.nl

