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De gemeenteraad van Heerhugowaard organiseert op donderdag 4 oktober een Praat met de
Raad bĳeenkomst over Veiligheid. Raadsleden gaan dan in gesprek met een ieder die woont,
werkt of op een andere manier betrokken is met Heerhugowaard. Kortom, iedereen is
welkom om mee te praten!
Programma:
19.00 uur
19.30 uur
19.35 uur
20.00 uur
20.30 uur

21.30 uur

Inloop.
Opening door burgemeester Han ter Heegde.
Informatiemarkt met kraampjes over bĳvoorbeeld Inbraakpreventie, Burgernet, de politie en
Jongerenwerk. Natuurlĳk is ook de brandweer incl. auto’s aanwezig.
Presentatie integraal Veiligheidsplan.
Praat met de Raad: de Raad gaat in gesprek met inwoners en ondernemers.
De debatten gaan over twee aspecten van Veiligheid:
* Jeugd en Veiligheid: bĳvoorbeeld overlast van hinderlĳke groepen;
* Veilig wonen: bĳvoorbeeld waar ligt de grens van hinderlĳk gedrag en wat doe je daar als buurt
bewoner zelf aan?
De debatten gaan tegelĳk van start en worden geleid door professionele gespreksleiders.
Samenkomst in grote zaal met korte terugkoppeling van de debatten en afsluiting van de avond
met een drankje en een hapje.

Lokatie:

Brandweerkazerne, Zuidtangent 3 te Heerhugowaard.

De gemeenteraad van Heerhugowaard organiseert op donderdag 4 oktober een Praat met de
Raad bĳeenkomst over Veiligheid. Raadsleden gaan dan in gesprek met een ieder die woont,
werkt of op een andere manier betrokken is met Heerhugowaard. Kortom, iedereen is
welkom om mee te praten!
Programma:
19.00 uur
19.30 uur
19.35 uur
20.00 uur
20.30 uur

21.30 uur

Lokatie:

Inloop.
Opening door burgemeester Han ter Heegde.
Informatiemarkt met kraampjes over bĳvoorbeeld Inbraakpreventie, Burgernet, de politie en
Jongerenwerk. Natuurlĳk is ook de brandweer incl. auto’s aanwezig.
Presentatie integraal Veiligheidsplan.
Praat met de Raad: de Raad gaat in gesprek met inwoners en ondernemers.
De debatten gaan over twee aspecten van Veiligheid:
* Jeugd en Veiligheid: bĳvoorbeeld overlast van hinderlĳke groepen;
* Veilig wonen: bĳvoorbeeld waar ligt de grens van hinderlĳk gedrag en wat doe je daar als buurt
bewoner zelf aan?
De debatten gaan tegelĳk van start en worden geleid door professionele gespreksleiders.
Samenkomst in grote zaal met korte terugkoppeling van de debatten en afsluiting van de avond
met een drankje en een hapje.

Brandweerkazerne, Zuidtangent 3 te Heerhugowaard.

