Gemeente t Bergen op Zoom

iiiiiiiiiiuiniiiiiiiininniiiiiiiniii

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

Uw kenmerk

Ons kenmerk

U19-018287

Datum

Uw brief

Beh. door

J.D. Kolkman

Doorkiesnr.

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling,

Bijlage(n)

Onderwerp:

Terugblik Brabant Veilig Week

o 7 NOV. 2019

Beste leden en burgerleden,
Van 7 tot en met 14 oktober heeft de Brabant Veilig Week plaatsgevonden. Tijdens deze week zijn onze inwoners extra
geattendeerd op de verschillende veiligheidsthema’s die spelen binnen de gemeente. Door het organiseren van
activiteiten informeren we inwoners zodat ze zich bewust worden en zich meer betrokken voelen bij het thema veiligheid.
Elke dag heeft een ander thema centraal gestaan. Deze brief is bedoeld om de successen met u te delen.

Maandag 7 oktober: Veilige buurt
Maandagavond hebben een tiental vrouwen deelgenomen aan een kennismakingstraining ‘zelfverdediging voor vrouwen’.
Onder leiding van een plaatselijke karateschool, hebben ze geoefend met technieken die kunnen helpen bij noodsituaties.
Tegelijkertijd vond in Noordgeest een wijkschouw plaats. Meerdere bewoners van de wijk hebben rondgelopen met de
wijkagent, twee Boa's, de adviseur Openbare Ruimte en de veiligheidsfunctionaris. Er zijn een aantal actiepunten uitgekomen
die de gemeente gaat uitzoeken. De wijkcommissie en het buurtpreventie krijgen een terugkoppeling over de haalbaarheid van
deze actiepunten.

Dinsdag 8 oktober: Ondermijning
Alle Boa’s, toezichthouders en AOV’ers hebben een toelichting gehad over de controle op prostitutiebedrijven. Deze controles
worden op dit moment uitgevoerd door de politie, echter komen deze controles vanaf volgend jaar voor rekening van de
gemeente. Team Zeden van de politie heeft tips gegeven hoe deze uitvoering het beste kan worden opgepakt.
Daarna heeft de politie uitleg gegeven over het herkennen van hennep in bedrijfs- en woonpanden. Door middel van
beeldmateriaal hebben ze de inventieve oplossingen laten zien die anno 2019 worden toegepast om kwekerijen te verbergen.

Woensdag 9 oktober: Gezondheid en Veiligheid
Op woensdagochtend heeft de GGD een wasstraat geplaatst bij basisscholen de Kreek en de Lodijke. Deze wasstraat is
bedoeld om de bewustwording over handhygiëne te verhogen onder kinderen. Wethouder Harijgens was namens het college
aanwezig en heeft samen met de twee directeuren de wasstraat geopend.
In de middag vond een ontruimingsoefening plaats in het stadskantoor van de gemeente. Aan alle aanwezige medewerkers is
een vluchtsleutelhanger uitgedeeld. Doel van deze sleutelhanger is om deze op een centrale plek in huis op te hangen met een
noodsleutel.
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Aan vijf geïnteresseerde inwoners/ bedrijven is voucher verstrekt om deel te nemen aan een e-leaming over alcohol en drugs.
Deze is ontwikkeld door het Trimbos Instituut en geïnteresseerden konden via veiliqheid@berqenopzoom.nl de voucher
aanvragen.

Donderdag 10 oktober: Cybercrime
Groepen 7 en 8 van basisschool de Borghoek hebben les gekregen van twee hackers. Deze hackers hebben op een
interactieve manier verteld wat hacken is, wat een goede hacker doet en hoe je zelf veilig kan internetten. Daarna zijn de
kinderen zelf (in een beveiligde omgeving) aan de slag gegaan om te hacken. Doel van deze les was om bewustwording te
creëren onder de kinderen over veilig internetgebruik.
Op alle afdelingen hebben de medewerkers de gelegenheid gehad om een 'webcamcoveh op te halen bij het secretariaat. Deze
webcamcover zorgt ervoor dat er niemand van buitenaf kan meekijken via de webcam van een laptop.

Vrijdag 11 oktober: Verkeersveiligheid
Om 08.ÛO uur heeft Wethouder van der Velden samen met de Boa's, het buurtpreventieteam en de wijkagent fietslampjes
uitgedeeld aan schoolgaande jeugd op de Halsterseweg. De lampjes zijn preventief uitgedeeld aan de jeugd in het kader van
de komende donkere dagen.
Medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom hebben een training Zintuigbeïnvloeding gevolgd. Zintuigbeïnvloeding
wordt steeds vaker ingezet om sociale veiligheid te verbeteren. Soms om ongewenst gedrag tegen te gaan, maar ook om
de focus te leggen op het verbeteren van veiligheidsgevoelens. Zintuigbeïnvloeding kan worden ingezet voor het
verbeteren van objectieve en subjectieve veiligheid. De pianotrap op het centraal station van Rotterdam is hier een
voorbeeld van.

Zaterdag 12 oktober: Brandveiligheid
Meer dan 20 jongens en meisjes heeft een rondleiding gehad door de brandweerkazerne. Ook hebben ze uitleg gehad
van een brandonderzoeker en zelf een game mogen spelen over brand. Er was een estafettebaan, en de bluskleding
mocht ook worden uitgeprobeerd. Voor de ouders stond een kop koffie met een koek klaar. Het doel was om kinderen te
informeren over brandveiligheid.
We zijn trots dat deze activiteiten zo goed en naar tevredenheid zijn verlopen. Onze intentie is om dit in 2020 wederom te
organiseren. We willen dan aan de voorkant bij partners ophalen waar behoefte aan is en de samenwerking aangaan,
zodat je minder afhankelijk bent van ‘inschrijvingen'.
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