Van: Latta, Richard
Verzonden: woensdag 28 september 2016 13:06
Aan: Claessen, Annemarie
Onderwerp: aanvullende informatie Week van de Veiligheid

Hallo Annemarie,
Zoals afgesproken hierbij meer informatie voor de raads- en burgerleden over de activiteiten
in de Week van de veiligheid.
Maandag 10 oktober 2016
Bezoek aan het politiebureau is gewijzigd in een bezoek aan het IBT te Elst.
Dit centrum wordt gebruikt voor de beroepsvaardigheidstraining van politiefunctionarissen.
Het centrum bevat o.a. een schietbaan, sporthal, dojo-ruimte, ruimten voor schietsimulatie,
leslokalen, kantoren, een oefenpand en een overdekte oefenstraat. Tijdens het bezoek aan
het IBT draaien medewerkers van de politie een programma in de oefenstraat. De raadsen/of burgerleden zullen o.a. optreden als politieagent in een casus.
Naast degenen die zich reeds hebben aangemeld is er nog ruimte voor maximaal 5
personen. Geïnteresseerde raads- en burgerleden kunnen zich tot uiterlijk 6 oktober a.s.
aanmelden bij Frederik Stouten via mailadres: f.stouten@overbetuwe.nl
Samengevat:
Activiteit: Bezoek raads- en burgerleden van het IBT, Einsteinweg 19 ELST
Datum: 10 oktober 2016
Tijd: van 09:00 tot 11:00 uur
Dinsdag 11 oktober 2016 politieke avond
Van 19:30 tot 20:45 uur geven medewerkers van VGGM uitleg over de werkzaamheden van
de veiligheidsregio. Naast de activiteiten op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en
crisisbeheersing wordt er aandacht besteed aan het thema Publieke gezondheid.
Na de pauze staat het thema Radicalisering op de agenda.
Er wordt stil gestaan bij de vraag hoe processen bij radicalisering verlopen en bij het
vraagstuk: wanneer gaan mensen een grens over? Ook komt aan de orde hoe je merkt dat
iemand aan het radicaliseren is en hoe je jihadisme herkent. Tot slot wordt de rol van de
gemeente bij radicalisering toegelicht.
Naast de specifieke activiteiten voor raads- en burgerleden zijn zij uiteraard ook van harte
welkom bij andere activiteiten die in het kader van de week van de Veiligheid worden
georganiseerd. Te denken valt aan:
•
de voorstelling van Theater Playback over alcohol, drugs en het digitale leven van
jongeren. Voorstelling wordt gehouden op 12 oktober a.s. Aanvang 19:30 tot 21:00 uur.
Locatie: Theater De Kik, Dorpsstraat 39 te Elst
•
Workshop 1.000 paar ogen. Om woninginbraken wordt de deelnemers aan de
workshop geleerd hoe verdachte situaties sneller herkend kunnen worden en hoe hiermee
om te gaan. Er wordt ook aandacht besteed aan de What’s app groepen.
Workshop
wordt gehouden op 13 oktober a.s. van 19:30 uur tot 21:00 uur in Zalen-& Partycentrum De
Oldenburg, Hofplein 1 te Driel.
•
Zaterdag 15 oktober van 11:00 tot 15:00 uur VEILIGHEIDSMARKT voor en in het
gemeentehuis te Elst. Deelnemers zijn o.a. brandweer, politie, ambulancedienst, Stichting
Kloppend Hart, buurtbemiddeling, Centrum voor fietsdiefstal.

Voor het gehele programma van De Week van de Veiligheid verwijs ik naar de site van
Overbetuwe.
Zijn er vragen, opmerkingen suggesties, etc, dan hoor ik die graag.
Vriendelijke groet,
Richard.

