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Doelstelling: In het kader van de veiligheid binnen Julianadorp, is de Julianadorp-Watch groep opgezet
om elkaar direct te kunnen informeren over incidenten en verdachte zaken.
Deelname en afmelding is vrijblijvend. Om lid te worden dient het formulier op de website
http://www.sportential.com/julianadorp-watch ingevuld te worden. Als er meer dan 100 aanmeldingen
zijn, dan zal de groep in tweeën gesplitst worden.
Om zo effectief mogelijk te communiceren, dienen de volgende regels in acht worden genomen.
Wat voor soort berichten wel:
 Alle berichten die te maken hebben met criminele activiteiten (vooraf-tijdens-achteraf; 24 uur
per dag)
 Tips voor het voorkomen of hulp zoeken/geven bij incidenten.
 Meld altijd als de politie al gebeld is.
 Foto’s om auto’s/personen te herkennen
Wat voor soort berichten niet:
Vermiste huisdieren, berichten ivm feestdagen, weersberichten, smileys, grappen, verkoop spullen,
aanbieden schoonmaaksters, kinderoppas of andere diensten, “Thanks”, “Ok”, “wow” etc…
Dit soort berichten kunnen naar de email mailto: fundashonjulianadorp@gmail.com
Taal: vrije keuze
Locatie: Sommige wegen in Julianadorp zijn erg lang. Het kan dan moeilijk zijn om de locatie van
meldingen in te schatten. Gebruik dan de nummers op de map onderaan:
Voorbeeld: “#13 Verdachte rode auto op St. Michielsweg 83”. Dit houdt in dat de auto in ergens op de St.
Michielsweg in kader 13 van de plattegrond staat.
Tips:
1. Bel bij incidenten eerst de politie op 911
2. Print de plattegrond met de nummers
3. Zoek je eigen adres op de plattegrond op, en onthoud het nummer zodat je in noodgevallen geen
tijd verliest om het op te zoeken.
4. Voordat je een bericht stuurt, vraag jezelf af of je het ook via een microfoon aan een publiek van
100 man zou zeggen.
5. Als je iemand een persoonlijk bericht wilt sturen, hou je vinger een paar seconden op zijn/haar
naam, en dan verschijnt een keuze menu
6. Je kan ook altijd de persoon bellen !
* het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep, nadat de betreffende
persoon in directe berichten is gewaarschuwd.
**De initiatiefnemer Remco Tevreden (5123222) is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het
signaleren en melden van incidenten of archiveren van de berichten/incidenten.
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