Spelregels voor de Oranjebuurt-SOCIAL-WhatsAppGroep
Met deze Oranjebuurt-SOCIAL-WhatsAppGroep (OSApp) kun je veel mensen tegelijkertijd
bereiken. Dat is handig, want je bent snel up-to-date over een onderwerp.
We hebben hier al voorbeelden van gezien, zoals:
• blad zuigen door de gemeente,
• fiets – sleutel - pasje vermist/gevonden,
• huisdier vermist/gevonden,
• oproep voor activiteiten, etc.,
• straat vegen door de gemeente.
Deze WhatsAppGroep is een initiatief van de werkgroep ‘Communicatie’.
Er is gekozen voor een aparte WhatsAppGroep, zodat de Oranjebuurt-NOOD-WhatsAppGroep
alléén gebruikt wordt voor het signaleren en melden van verdachte situaties.
Ook bij de OSApp is het belangrijk om een paar afspraken te maken, over het gebruik:
• vragen voor toevoegen van groepsleden (dit graag in een PB naar een van de beheerders),
• reageren op elkaar in de WhatsAppGroep (graag reageren in een PB naar diegene die de
vraag stelt, tenzij het voor iedereen van belang is).
Hieronder staan de belangrijkste feiten en afspraken voor de OSApp:
1. Minimumleeftijd
De OSApp is een serieuze zaak, met een minimumleeftijd van 18 jaar.
2. Omtrek
Deelnemers zijn woonachtig in de Oranjebuurt Venray met de buurtgrenzen:
Stationsweg - Oostsingel - Oude Oostrumseweg – Julianasingel.
3. Initiatief
Deze WhatsAppGroep is een initiatief van de werkgroep ‘Communicatie’ en heeft een sociaal
aspect.
4. Informatie voorziening
De OSApp is bedoeld om de Oranjebuurtbewoners van adequate informatie te voorzien.
5. Delen van foto’s
Foto’s kunnen handig zijn ter verduidelijking van het bericht.
6. Geen overbodige berichten
Stuur geen onnodige berichten, want ook bij deze WhatsAppGroep zitten de buurtbewoners niet
te wachten op een overvloed aan berichten.
7. Gebruik van de Oranjebuurt-SOCIAL-WhatsAppGroep
Beperk je tot boodschappen die voor de hele (of een groot deel van de) groep zijn.
Wil je iemand anders van de OSApp iets persoonlijks vragen of zeggen, stuur een privé bericht.
Als iemand vraagt “Wie heeft er last van …?”, niet antwoorden, als je er geen last van hebt.

Beheerders van deze Oranjebuurt-SOCIAL-WhatsAppGroep zijn:
Tom Vaessen, Hein van Laarhoven, Roland Heesbeen, Matt Botden
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