
Nieuwsbrief • Maart 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste deelnemer, 
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag 
op de hoogte van het laatste nieuws en 
actuele en interessante ontwikkelingen 
rond de veiligheidshuizen. Meer 
informatie over activiteiten en relevante 
publicaties vindt u op onze website: 
www.hetveiligheidshuis.com 
 

Agenda. 
 

 
7, 14 en 21 maart 2017 
Cursus Openbare Orde, Rampen en 
Noodbevoegdheden, Utrecht 
 
16, 23, 30 maart, 6, 13 en 20 april 2017 
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 
 
16, 23, 30 maart, 6 en 13 april 2017 
Opleiding Overlastcoördinator,  
Utrecht 
 
30 en 31 mei 2017 
Congres Personen met verward gedrag,  
Den Haag 
 
1, 8, 15, 22, 29 en 30 juni 2017  
Cursus Big Data in het 
veiligheidsdomein, Utrecht 
 

1, 8, 15, 22 en 29 juni 2016 
Opleiding Wijk- en gebiedsmanager, 
Utrecht 
 

Congres Personen met verward 
gedrag 

 
Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de 
laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag 
hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, 
dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, 
dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar 
vormen voor zich zelf en hun omgeving. Op 30 en 31 mei 2017 vindt het 
congres Personen met verward gedrag plaats. Op het congres hoort u hoe 
u de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag 
organiseert in uw gemeente. Meer informatie over het programma en de 
sprekers van het congres vindt u hier. 
 

Opleiding Overlastcoördinator 

 
In verschillende wijken, woonwagencentra en voormalige vakantieparken 
in Nederland die zich aan het zicht van de overheid onttrekken vinden 
misstanden plaats zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale 
bewoning. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en 
onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Op 16 maart 2017 gaat de derde 
editie van de opleiding Overlastcoördinator van start. Op deze opleiding  
leert u hoe u overlast aanpakt in uw gemeente.  
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding 
Overlastcoördinator vindt u hier. 
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Tilburg – “Aanpak drugscriminaliteit 
vergt lange adem” 
Een nieuw boek brengt voor het eerst 
de drugseconomie van Noord-Brabant 
in kaart. Hele wijken of dorpen 
werken eraan mee. De omzet loopt 
naar schatting in de miljarden.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Ruimere bevoegdheden 
voor sluiten drugspanden” 
Burgemeesters krijgen ruimere 
bevoegdheden om woningen en 
andere panden te sluiten in de strijd 
tegen drugscriminaliteit.  
Lees hier verder. 
 
Den Bosch – “Gemeente weert 
motorclubs uit lokale horeca” 
Den Bosch gaat als eerste gemeente 
in Nederland bijeenkomsten van 
motorclubs zoals No Surrender of 
Satudarah in de lokale horeca 
verbieden. Lees hier verder. 
 
Eindhoven – “Burgemeester mocht 
komst gastsprekers niet verbieden” 
De Eindhovense burgemeester heeft 
in 2015 onterecht stichting Waqf 
verboden om zeven internationale 
gastsprekers uit te nodigen voor een 
islamitische conferentie.  
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Kamer tegen 
observatiemaatregel verwarde 
personen” 
Het plan om verwarde mensen 
maximaal drie dagen verplicht ter 
observatie op te nemen in een ggz-
instelling gaat waarschijnlijk niet door. 
Lees hier verder. 
 
Rotterdam – “Onderzoek naar 
‘drangtrajecten’ bij jeugdhulp” 
De gemeentelijke kinderombudsman 
Anne Mieke Zwaneveld van 
Rotterdam gaat de inzet van drang-
trajecten binnen de gemeentelijke 
jeugdhulp onderzoeken. 
Lees hier verder. 

Nieuws uit  het land 
 
Den Haag – “Veel criminaliteit blijft 
onzichtbaar” 
De criminaliteit in Nederland is groter 
dan uit officiële cijfers blijkt. Dat blijkt 
uit een vertrouwelijke notitie van de 
politie en het Openbaar Ministerie. 
Lees hier verder. 
 
Julianadorp – “Aanpak Jongeren 
Interventie Team werkt” 
Vanwege overlast van jongeren in 
Julianadorp is in 2015 een proef gestart 
om hier tegen op te treden. Hiervoor 
werd het Jongeren Interventie Team 
opgericht. Lees hier verder. 
 
Tilbug – “Burgemeesters moeten 
vakantieparken kunnen sluiten” 
Burgemeesters moeten ondersteund 
worden om de situatie in 
verwaarloosde vakantieparken weer 
onder controle te krijgen. De wet moet 
worden uitgebreid om in de ergste 
gevallen een park te kunnen sluiten. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Burgemeester kan eerder 
ingrijpen bij aso-buren” 
Mensen die langdurig overlast hebben 
van hun buren krijgen binnenkort meer 
mogelijkheden dit aan te pakken. Een 
nieuwe wet regelt dat de burgemeester 
gericht kan ingrijpen en een 
gedragsverandering kan afdwingen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Criminelen helpen 
jihadisten aan wapens” 
Criminelen en terroristen werken 
steeds meer samen. Daardoor kunnen 
jihadisten sneller aan wapens komen. 
Lees hier verder. 
 
Den Haag – “Investeer in politie” 
De regioburgemeesters roepen samen 
met het Openbaar Ministerie (OM) het 
volgende kabinet op meer te investeren 
in politiezorg. Lees hier verder. 
 
 

Agenda. 
 

8, 15, 22 en 29 juni 2016 
Opleiding regisseur mensenhandel, 
Utrecht 
 

6 en 7 juli 2017 
Internationale excursie Europees 
Veiligheidsbeleid, Straatsburg 
 

20 en 21 september 2016 
Congres Ondermijning & 
Georganiseerde  Criminaliteit,  
Den Haag 
 

28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16 
en 17 november 2017 
Opleiding coördinator nazorg ex-
gedetineerden, Utrecht 
 

2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14 
december 2017 
Opleiding beleidsmedewerker Openbare 
Orde en Veiligheid, Utrecht 

 

3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15 
november 2017 
Cursus Informatie uitwisseling in de 
veiligheidsketen, Utrecht 
 

7, 14, 21, 28 november, 12 en 13 
december 2017 
Opleiding regisseur huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Utrecht 
 

12 en 13 december 2017 
Congres Radicalisering & Terrorisme, 
Den Haag 
 

9, 16, 23, 30 januari, 6,13 februari, 6 en 
13 maart 2018 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
ondermijning, Utrecht 
 

11, 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari, 8 en 
9 maart 2018 
Opleiding ketenregisseur risicojeugd, 
Utrecht 
 
8, 15 februari, 8, 15 en 22 maart 2018 
Cursus Bestuurlijke aanpak van 
radicalisering & Terrorisme,  
Utrecht 
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Alkmaar – “Aanpak veiligheid in 
Alkmaar net als een voetbalelftal” 

Veiligheid wordt belangrijk 
gevonden, niet alleen door de 
Alkmaarders maar ook in de politiek 
en media. Maar wat nu precies 
onder ‘veiligheid’ verstaan wordt, 
verschilt per keer. Het gaat niet 
alleen om de bestrijding van 
criminaliteit, verloedering en 
overlast. Ook een ‘positieve’ 
opvatting van veiligheid doet zijn 
intrede.  

Lees hier verder. 

 

Blog. Wie is er in 

de war? 
Iedereen heeft een beeld 
van de ‘verwarde man’. Hij 
is onverzorgd. Hij gedraagt 
zich onvoorspelbaar. Er 
gaat dreiging van hem uit. 
Hij schreeuwt. Hij valt 
mensen lastig. Hij zwaait 
met iets. Het ziet er 
gevaarlijk uit. Wat gaat hij 
doen? Tijd om de politie te 
bellen… Klopt dit beeld van 
‘overlast’ en ‘onveiligheid’, 
dat zo dominant in de 
media? Nee, meestal niet. 
Hun verwarde gedrag is 
maar zelden bedreigend 
voor anderen. 
Lees de blog hier verder. 

Opleiding wijk- en gebiedsmanager 

 
Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in ontwikkeling. 
Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten 
en problemen toenemen. Het is dus van groot belang om alert te blijven en met minder 
financiële middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Op 1 juni 2017 gaat de 
achtste editie van de opleiding wijk- en gebiedsmanager van start. Tijdens deze 
opleiding leert u hoe u samen met uw partners aan de slag gaat met  uw wijk.  
Meer informatie over het programma en de docenten van de opleiding wijk- en 
gebiedsmanager  vindt u hier. 

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’ 

 

Blog. Er is 

helemaal geen 
bewijs dat 
snelrecht werkt  
Er is geen weten-
schappelijk bewijs dat het 
door het OM toegepaste 
supersnelrecht werkt om 
misdrijven te voorkomen 
of burgers af te schrikken. 
Bovendien gaat het 
snelrecht voorbij aan de 
belangen van een goede 
verdediging van 
verdachten. Dat stelt Jan 
Brouwer, hoogleraar 
Algemene rechts-
wetenschap aan de 
Rijksuniversiteit 
Groningen. 
Lees de blog hier verder. 

Cursus Wet- en regelgeving in 
Openbare Orde en Veiligheid 

 
De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare 
orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. 
Samen met uw veiligheidspartners moet u deze nieuwe wet- en regelgeving correct gaan 
toepassen en uitvoeren.  Op 16 maart 2017 gaat de vierde editie van de cursus Wet- en 
regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid van start. Tijdens deze cursus leert u wat 
deze nieuwe wetten en bevoegdheden betekenen voor uw uitvoeringspraktijk. 
 Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Wet- en 
regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid vindt u hier. 
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