Overvecht, 17 maart 2021

UITNODIGING
VEILIGHEID en CRIMINALITEIT in OVERVECHT
Wat wordt er aan gedaan? Wat is er nodig?
Praat mee! (met als speciale gast burgemeester Dijksma!)
Regelmatig is Overvecht in het nieuws vanwege onveilige situaties of criminele activiteiten in de
wijk. Bewoners worden daarnaast regelmatig opgeschrikt door het geluid van sirenes. Veel
bewoners wonen met plezier in de wijk, maar ook veel bewoners voelen zich regelmatig onveilig in
de wijk. Met name ondermijnende criminaliteit is een belangrijke vorm van criminaliteit. Voor onze
burgemeester, Sharon Dijksma, zijn veiligheid en criminaliteit belangrijke thema’s. Op 29 maart gaat
ze met ons, de veiligheidsadviseurs van het wijkbureau en de ondermijningsexpert van de politie in
gesprek over veiligheid en criminaliteit. Jongerenorganisatie Utrecht (JoU) geeft ons tips en trucs
hoe in gesprek te gaan met overlastgevende jongeren. Wijkagent Monique de With geeft een
toelichting op de taken van de wijkagenten in de wijk. Kortom, een boeiend onderwerp met
interessante sprekers! Bewoners van de wijk worden van harte opgeroepen om deel te nemen op 29
maart. Uiteraard is er gelegenheid om tijdens de bijeenkomst vragen te stellen aan de sprekers.
Wees erbij en praat mee!
Deelnemen aan de digitale dialoogavond met bewoners, afgevaardigden van de gemeente en
overige betrokkenen kan via ZOOM. Meld je tijdig aan per email op info@wijkplatformovervecht.nl,
dan ontvang je de link naar ZOOM.
Wanneer?
Datum: maandag 29 maart 2021; inloggen vanaf 19.45 uur
De complete agenda vind je z.s.m. op de website: www.wijkplatformovervecht.nl
Agenda
20.00 Opening door burgemeester Sharon Dijksma
20.20 Toelichting op aanpak ondermijnende criminaliteit
20.30 Visie van de politie op ondermijnende criminaliteit
20.40 Aanpak criminaliteit bij jongeren
20.50 Het puberbrein
21.05 De wijkagenten
20.20 Discussie/dialoog
21.45 Sluiting
Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06 – 224 39 186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl
Wijkplatform Overvecht wil graag dat je meepraat, meedenkt en meedoet in de wijk. Je kunt je bij
ons aansluiten!
Wil je geen berichten van wijkplatform Overvecht ontvangen? Reply dan svp deze mail met als
vermelding als onderwerp: Afmelden persberichten wijkplatform Overvecht.

