
                                                                                                                                                                                                                    
 

U I T N O D I G I N G 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor onze thema avond over “ Veiligheid ” op 24 februari 

2014 om 20.00 uur bij Cultureel Centrum de Pas in Heesch.  

 

Voor onze inwoners is veiligheid van groot belang. Daarbij dient een goede balans te worden gevonden 

tussen de ervaring van burgers en de daadwerkelijke bevordering van veiligheid van inwoners van 

Bernheze. De VVD-Bernheze heeft de kennis en ervaring bij elkaar gebracht om een antwoord te vinden 

op oorzaak en gevolg van onveiligheid in de gemeente, de regio en meer specifiek in de woonomgeving 

en in het verkeer. 

 

Op maandagavond 24 februari a.s. komt de heer Fred Teeven, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

voor de VVD, naar Bernheze om medewerking aan deze avond te verlenen. Wietplantages, 

drugscriminaliteit, woninginbraken, berovingen, hangjongeren, verkeersveiligheid, huiselijk geweld, 

misdaadbestrijding, criminaliteit in het algemeen en voldoende blauw op straat krijgen daarbij de 

aandacht. 

Burgemeester Marieke Moorman, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, zal op deze avond 

terugkijken op haar korte periode als nieuwe burgemeester, verantwoordelijk voor de veiligheid van onze 

gemeente. Hoe staat de gemeente er voor  en hoe wij gaan handhaven op de per 1 januari 2014 in werking 

getreden drank- en horecawet, zoals o.a. het alcoholverbod voor jongeren onder 18 jaar.  

De heer Louis Jansen, Teamchef Oss-Zuid, Bernheze en Maasdonk, zal ons vertellen over de vorming van 

het robuuste basisteam Maasland. De rol van de gemeenteraad en de burgemeester in het kader van de 

nieuwe politiewet en inzoomen op de taken van de wijkagenten en de wijkagent plus.   

 

Aan het begin van de avond zal de staatssecretaris het KIWA Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen 

voor bedrijventerrein Kleinwijk uitreiken aan vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties. 

 

Nog even in het kort: 
Thema avond VVD-Bernheze over “Veiligheid”. 

Op 24 februari 2014, vanaf 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur 

Bij Cultureel Centrum de Pas, de Misse 4 5384  BZ Heesch. Tel. 0412-451634. 

 

U bent van harte welkom. 

 

Namens Bestuur en Fractie van de VVD–Bernheze 

 

Wim. J. Henze, secretaris  Mark Zijlstra, voorzitter 

Plantsoen 21     

5384 ET Heesch 

Tel. 0412-452979 

wimj.henze@home.nl   



 
PROGRAMMA 

 

THEMA AVOND VVD-BERNHEZE OVER “ VEILIGHEID ”                  

op 24 februari 2014 

 

 

 

20.00 - 20.05 uur Welkom door de heer Mark Zijlstra 

 

20.05 - 20.20 uur Uitreiking Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen 

                               bedrijventerrein Kleinwijk door de heer Fred Teeven. 

 

20.20 - 20.25 uur Inleiding door de heer Jack van der Dussen 

 

20.25 - 20.45 uur Presentatie Politie Oost Brabant door de heer Louis Jansen. 

 

20.45 - 21.00 uur Pauze 

 

21.00 - 21.15 uur Presentatie gemeente Bernheze door mevrouw Marieke  

Moorman 

 

21.15 - 21.35 uur Spreker de heer Fred Teeven 

 

21.35 - 22.00 uur Inventarisatie vragen en beantwoording via een forumdiscussie 

 

22.00 - 23.00 uur Informeel samenzijn 

 

 

Sprekers: 
 

De heer Mark Zijlstra: voorzitter VVD-Bernheze, kandidaat raadslid en 

gespreksleider 

De heer Jack van der Dussen: lijsttrekker VVD-Bernheze, inleider 

De heer Louis Jansen: Teamchef Oss-Zuid, Bernheze en Maasdonk 

Mevrouw Marieke Moorman: Burgemeester gemeente Bernheze 

De heer Fred Teeven: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

 

De sprekers vormen tevens het forum  


