
Uitnodiging 
 
Aan   Leden gemeenteraad, burgerleden 
 
Onderwerp Beeldvorming kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 
Datum  9 april 2019 
Tijdsplanning 19:30 - 21:00 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
 
Worden er synthetische drugs geproduceerd in Goirle en Riel, in uw woonwijk? En hoe vaak lopen 
personen rond die verward gedrag vertonen? Wat is eigenlijk het veiligheidsbeeld van de gemeente 
Goirle?  Vragen, waar u als raadslid vast antwoord op wilt. Vragen, die op 9 april beantwoordt 
worden wegens de aankomende kadernota Integrale Veiligheid. 
 
Elke vier jaar stelt u, de gemeenteraad, de kadernota Integrale Veiligheid vast. In deze kadernota 
worden doelstellingen, prioriteiten en de aanpak op hoofdlijnen voor een vierjarige periode 
geformuleerd. Wij werken nu aan de kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022.  
 
Graag willen wij u informeren over de huidige veiligheidsproblematiek in Goirle en hierover met u in 
gesprek gaan. De input die hiermee naar voren komt, kan gebruikt worden bij het opstellen van de 
beleidsdoelstellingen van de kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022. 
 
Vier sprekers zullen naar voren treden. Elke spreker zal tien minuten presenteren en aansluitend tien 
minuten de tijd hebben om met u in gesprek gaan. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
19:30  Aftrap door burgemeester Van Stappershoef 
19:35 Désirée Lesger, Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid, vertelt over de kadernota 

Integrale Veiligheid. Ook licht zij de resultaten toe van het onderzoek naar de lokale 
veiligheidsproblematiek in gemeente Goirle, waarbij de uitgangspunten van 
inwoners, lokale organisaties en externe partijen m.b.t. veiligheid in kaart zijn 
gebracht 

19:55  Carlo Steijnen van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) neemt u 
mee in ondermijning (o.a. drugsgerelateerde criminaliteit)  

20:15  Jorrit de Boer van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant vertelt over zorg en 
veiligheid (o.a. personen met verward gedrag) in gemeente Goirle 

20:35  De politie spreekt over het veiligheidsbeeld in gemeente Goirle (o.a. woninginbraak) 
20:55  Afsluiting door Désirée Lesger 
 
Met vriendelijke groet, 
de regiegroep 
 
 


