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Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

- Programma Veiligheidsavond 6
december

Ons kenmerk

U18-017034

Datum

Beh. door

R. Zeeman

Doorkiesnr.

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid,
Handhaving en Toezicht

Bijlage(n)

2 9 NOV, 2018
0164-277215

Beste leden en burgerleden,
Van harte nodig ik u uit voorde volgende veiligheidsavond voor u als gemeenteraad. Op 6 december 2018 van 19:30 uur
tot 22:00 uur bent u van harte welkom op de brandweerkazerne van Bergen op Zoom, Havendijk 1.
Een belangrijk thema van deze avond is de integraliteit van het veiligheidsbeleid. Zo wordt uitvoerig stil gestaan bij het
nieuwe Evenementenbeleid. Daarnaast is er aandacht voorde rol van BOA’s, de wijkaanpak en de komende
jaarwisseling. Gedurende de hele avond is het mogelijk om vragen te stellen, danwel inbreng te leveren.

Programma
19:30
20:40

21:25
21:45

Welkom en nieuwe Evenementenbeleid (plenair)
Workshopronde 1 Ã 2 (in groepen)
BOA’s, taken en bevoegdheden
Wijkenaanpak
Jaarwisseling 2018-2019 (plenair)
Wrap up en afsluiting (plenair)

Nieuw evenementenbeleid
Vorige week bent u door wethouder Stinenbosch geïnformeerd over het beleidstraject van het nieuwe
evenementenbeleid. Hierin wordt ook de informerende bijeenkomst van 6 december genoemd. Op deze avond wordt er
een terugkoppeling gegeven van de eerste verkennende bijeenkomsten. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over
de verschillende beelden van deze onderwerpen.

Overig veiligheidsthema’s
In de workshoprondes zal in gesprek gegaan worden over de taken en bevoegdheden van de BOA’s. Wat zijn hun
wettelijke taken, wat doen zij en waar kunnen ze voor in gezet worden?
De wijkenaanpak staat centraal in de andere workshopronde. Hoe geeft de gemeente deze aanpak vorm? Welke
methode wordt daarvoor gebruikt en met welke partners doen ze dat?
Plenair sta ik kort stil bij de jaarwisseling. De maatregelen die genomen worden komen aan bod.
Ik hoop u allen te treffen op 6 december
Met vriendelij
De burgemeester

Dhr. dr FA Petter
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