Beste (burger-)raadsleden van de gemeenten Uden en Landerd,
Enige tijd geleden heeft u de vooraankondiging ontvangen voor de gezamenlijke

informatiebijeenkomst voor de gemeenten Uden en Landerd over het thema Veiligheid. Tijdens de

bijeenkomst wordt er informatie gedeeld over de stand van zaken rondom veiligheidsproblematiek en
worden er thematafels ingericht waardoor u de mogelijkheid krijgt om vragen te stellen over actuele
onderwerpen van veiligheid. Er is een ‘hennepcontainer’ van Enexis aanwezig , waarin u de hennep
kunt zien en ruiken en informatie krijgt over hennepteelt, de bestrijding en de gevolgen daarvan.

Tijdens de inloop en de pauze van de bijeenkomst is er gelegenheid om de container te bezichtigen.
Datum: Donderdag 23 januari 2020
Tijd:

19.00 uur (aanvang 19.30 uur) – 21.30 uur

Locatie: Gemeentehuis Uden

Programma

De avond wordt gestart met een plenaire deel over de stand van zaken van het Integraal

Uitvoeringsplan Veiligheid (IVP) en een korte toelichting op de werkzaamheden van de boa’s.

Aansluitend licht de politie de actuele cijfers en de keuzes die zij dagelijks moeten maken in het werk
toe.

Na het plenaire gedeelte gaan we over in thematafels. In verschillende rondes krijgt u de kans om in
een kleinere setting in gesprek te gaan over de volgende onderwerpen:
1. Ondermijning

Toelichting:

handhaving, Rolf Collombon Enexis en Frans
Kersten Operationeel expert politie

aankomend jaar op gezamenlijke aanpak

Door: Rick Pulles Programmanager integrale

2. Jeugd

Door: Wouter Hoes jeugdagent, Mirte Romanillos

Jongerenwerk

3. Openbare Orde en Veiligheid

Door: John Rijs Operationeel expert politie en
Linda Hofman Adviseur integrale veiligheid

Resultaten van het afgelopen jaar en visie
ondermijning.

De komst van de jeugdagent en samenwerking
tussen partners met betrekking tot jeugd.
Dagelijkse werkzaamheden als preventie

woninginbraak, fietsendiefstal en horecadiensten.

Ter informatie is bijgevoegd:
-

Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 Landerd
Tussenrapportage IVP Landerd 2019

Wij hopen van harte u de 23e te mogen begroeten. U kunt zich aanmelden via de griffie.
Namens burgemeester Bakermans en burgemeester Hellegers,
Het Team Veiligheid van de gemeenten Uden en Landerd

