17.30 uur

Inloop met broodjes, koffie en thee

18.00 uur

Welkom door deelgemeentevoorzitter Carlos Gonçalves

18.05 uur

Opening door burgemeester Aboutaleb

18.10 uur

Presentatie van stadsmarinier Marcel Dela Haije over de veiligheid in
Middelland en de aanpak in de wijk

18.25 uur

Discussie en reacties

18.45 uur

Presentatie door Ed van den Berg (Stadsbeheer) over het thema
‘schoon’ in de wijk. Hoe schoon is de wijk? Wat doen professionals
hieraan en wat kunnen bewoners doen?

18.55 uur

Discussie en reactie

19.15 uur

Presentatie door Metin Sarar (politie) en Samir Yaagobi
(jongerenwerk) over de ‘RELI’ groepsaanpak. Wat is deze aanpak en
wat zijn de resultaten?

19.25 uur

Discussie en reactie

19.45 uur

Afspraken maken

19.55 uur

Afsluiting door burgemeester Aboutaleb

20.00 uur

Napraten

Overleg over veiligheid
Tweemaal per maand vergadert
burgemeester Aboutaleb over
de veiligheid in de stad. Dat doet
hij samen met de politiechef van
eenheid Rotterdam (F. Paauw)
en de hoofdofficier van Justitie
(F. Westerbeke). Ook wethouders
vergaderen mee. Deze vergadering
wordt de Stuurgroep Veilig genoemd.
De Stuurgroep Veilig controleert of
alle diensten in Rotterdam hun werk
doen op het gebied van veiligheid.
Gemeentelijke diensten geven
informatie over problemen, acties
en oplossingen in de stad. Ook de
stadsmariniers vertellen wat er gebeurt
in hun wijk.
Bijeenkomst in Middelland
De Stuurgroep Veilig komt op dinsdag
26 maart naar Middelland om te horen
hoe het gaat met de veiligheid. Naast
de politiechef en de hoofdofficier van
Justitie, zijn onder anderen ook Carlos
Gonçalves (voorzitter deelgemeente
Delfshaven) en Marcel Dela Haije
(stadsmarinier) aanwezig.

Datum: 26 maart 2013
Locatie: Recreatiecentrum
Oostervant, 		
Oostervantstraat 25
Tijd:

Wat kunt u verwachten op 26 maart?
Vanaf 17:30 uur bent u van harte welkom in recreatiecentrum Oostervant in de
Oostervantstraat. U wordt welkom geheten met een broodje en een drankje.
Om 18:00 uur begint de vergadering. De stadsmarinier, de deelgemeente en
andere partijen vertellen wat zij doen om de veiligheid in de wijk te verbeteren.
Na elke presentatie geeft de burgemeester aan mensen uit de zaal de
gelegenheid om te reageren en vragen te stellen.

Van 18.00 tot 20.00 uur.
Inloop vanaf 17.30 uur
met broodjes, koffie
en thee.

Beste bewoner/ondernemer,

Deze uitnodiging is strikt persoonlijk

Meerdere keren per jaar vergaderen de leden van de Stuurgroep Veilig en ik in
de stad en praten wij met bewoners en ondernemers over wat zij vinden van de
veiligheid in hun wijk. Dit noemen we de Stuurgroep Veilig in de Wijk.

Een tip: bedenk van te voren wat u wilt vragen aan de burgemeester of de
andere leden van de stuurgroep en schrijf deze vragen op. Zo weet u zeker dat
u niets vergeet!

Aanmelden
Meld u aan voor deze bijeenkomst
bij de assistent van de
stadsmarinier Danielle Verkuil
(06-12614826) of per email:
dc.verkuil@rotterdam.nl

Op dinsdag 26 maart a.s. kom ik met de andere stuurgroepleden naar uw wijk. Naast
presentaties van professionals, horen wij ook graag wat u vindt van de veiligheid in
uw wijk. Op het programma staan onder andere presentaties van de stadsmarinier,
Stadsbeheer en de politie.

Neem ook uw buren mee!
De Stuurgroep Veilig in Middelland is voor buurtbewoners die willen
meedenken en meepraten over de veiligheid in de wijk. Heeft u buren die dit
ook willen, neem hen dan mee naar de bijeenkomst. Rechts in het groene blok
staat waar u zich kunt aanmelden (en eventueel uw buren).

Heeft u vragen over deze
bijeenkomst? Ook voor vragen
kunt u contact opnemen met de
stadsmarinier:
haije@mac.com of 06-53 71 26 93

U bent van harte welkom bij de vergadering, die gehouden wordt in recreatiecentrum
Oostervant.
Ik zie u graag op 26 maart a.s.
Ing. A. Aboutaleb
Burgemeester van Rotterdam

Uitnodiging

Hoe gaat het nu
met de veiligheid
in Middelland?

Praat mee op dinsdag
26 maart 2013

