
 

 

Besloten WhatsAppgroep  

‘’OVS-ALERT’’ 

Het doel van de WhatsAppgroep is het direct uitwisselen van gegevens aangaande incidenten die zich voordoen in 

het centrum van Someren, met name waar het gaat om winkeldiefstel, bedreiging, beroving, vandalisme en andere 

vormen van criminaliteit.  

De OVS beoogt haar leden onderling direct en zakelijk op de hoogte te brengen van de feiten, zoals de aard van het 

voorval, signalement(en) en vluchtroute van de dader(s). Dit met als uiteindelijke doel de kans op opsporing en 

aanhouding te vergroten. Hieronder volgen een aantal stappen en tips die bijdragen aan een zo volledig mogelijke 

aangifte: 

• Voor politiediensten is het belangrijk dat u een goede persoonsbeschrijving geeft van de verdachte. Denk 

hierbij aan geslacht, leeftijd, huids- en haarkleur en lengte van de persoon. Toch zijn enkel deze kenmerken 

vaak niet voldoende. Let daarom ook op eventuele opvallende karakteristieken, zoals moederlekken, 

tatoeages en littekens. Noteer de meest opvallende kledingstukken.  

• Een goede beschrijving van verdachte voertuigen is onmisbaar. Tracht in eerste instantie het 

kentekennummer te noteren. Slechts een gedeelte van het kentekennummer kan al leiden tot succes. Let 

vervolgens ook op het type voertuig, merk en kleur. 

• Indien de verdachte persoon vlucht, vermeld dan ook de vluchtrichting. 

• Wanneer er voetsporen of andere sporen gevonden worden, raak deze dan niet aan. Houd huisdieren op 

afstand en bescherm bijvoorbeeld de voetsporen door een doos over de afdruk te plaatsen.  

De spelregels binnen de besloten WhatsApp-groep OVS-ALERT gelden als volgt: 

• Enkel ondernemers in de gemeente Someren kunnen zich aanmelden voor de besloten WhatsAppgroep via 

het secretariaat van de OVS. 

• Na beoordeling door het bestuur van de OVS kunnen ook derden, zoals Burgemeester, buurtbrigadier en/of 

BOA worden toegelaten tot de groep. 

• De WhatsAppgroep mag uitdrukkelijk niet gebruikt worden voor het melden van andere meldingen dan 

zakelijke feiten aangaande het voorval. Berichten als reactie op de melding of andere goed bedoelde 

opmerkingen, zoals ‘’wat vervelend’’, ‘’veel sterkte’’ en ‘’fijne feestdagen’’ zijn niet toegestaan. Naar oordeel 

van het bestuur van de OVS kunnen leden die zich hier van bedienen uit de WhatsApp groep worden 

verwijderd. 

• Leden die de WhatsAppgroep gebruiken voor reclamedoeleinden worden direct uitgesloten van de groep. 

Het bestuur verzoekt u om op een veilige en vertrouwelijke wijze om te gaan met gegevens die u via de 

WhatsAppgroep ontvangt. Bedenk goed wat u doet! Vanzelfsprekend is dat uw eigen veiligheid voorop staat. 

Wanneer u zelf buitenproportionele maatregelen neemt die niet in verhouding staan tot het vermeend gepleegde 

delict, zult u via Justitie daar in rechte op aangesproken (kunnen) worden. Schuld van daders wordt ten alle tijden 

vastgesteld door een rechter en niet door de OVS of u zelf als individueel lid. De OVS aanvaardt ten aanzien van de 

door u getroffen maatregelen en/of acties geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. 

Aanmelden voor de besloten WhatsAppgroep OVS-ALERT verloopt via info@ovs.nl onder vermelding van uw naam, 

bedrijfsnaam en mobiele nummer. 

Het bestuur van de OVS roept u allen op om aan te sluiten bij OVS-ALERT.  

Samen zorgen we voor en veiliger Someren! 
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