
  

 

PERSBERICHT / UITNODIGING 

     

De wegen naar ‘Buurtgestuurd politiewerk’ in Gouda 

Een initiatief van Khalid Tatou (PvdA) en Theo Krins (ChristenUnie) om met behulp van een 

expertmeeting het buurtgestuurd politiewerk een stap verder te brengen.  

Aanleiding 

De inwoners van Gouda moeten meer te zeggen krijgen over de aanpak van veiligheid. Dat 

heeft de PvdA en de ChristenUnie duidelijk gemaakt met het indienen van de motie ‘Grotere 

betrokkenheid bewoners bij aanpak veiligheid’ die door de meerderheid van de raad 

aangenomen is op 22 april 2015. Grotere zeggenschap betekent grotere betrokkenheid. Een 

grotere betrokkenheid versterkt niet alleen het vertrouwen in politie en stadstoezicht, het 

kan ook bijdragen aan een grotere effectiviteit.  

Doel expertmeeting ‘Buurtgestuurd politiewerk’ 

In een expertmeeting op 2 maart 2016 willen we ideeën opdoen. Hoe kunnen we 

buurtgestuurd politiewerk verder vorm geven in Gouda? Dit willen we doen door het 

fenomeen buurtgestuurd politiewerk vanuit verschillende disciplines te benaderen. Tevens 

willen we met elkaar nader onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn om de 

betrokkenheid van bewoners te versterken. De opbrengst van de expertmeeting wordt als 

input meegenomen naar de raad wanneer het Actieplan 2016 voor veiligheid behandeld zal 

worden.  

Programma expertmeeting  

Voorzitter:  Theo Krins (raadslid ChristenUnie Gouda)  

20:00 – 20:05 uur Opening door Khalid Tatou (raadslid PvdA Gouda) 

 

20:05 – 20:20 uur Presentatie door Vasco Lub  

Vasco Lub is socioloog aan de Erasmus Universiteit waar hij tevens promoveerde. Zijn 

onderzoek richt zich op grootstedelijke vraagstukken en lokaal sociaal beleid. Hij publiceert 

zowel nationaal als internationaal over o.a. leefbaarheid in achterstandswijken, 

sociaal beleid en burgerparticipatie in samenhang met veiligheid.  

 

 



 

20:30 – 20:45 Presentatie door Carolien van Eykelen Directieveilig Rotterdam  

Carolien van Eykelen is projectleider van Buurt Bestuurt en mede grondlegger van Buurt 

Bestuurt.  

 

20:55 – 21:10 Presentatie door Hans Hoekman  

Hans Hoekman is wijkagent in Rotterdam en gespecialiseerd in burgerparticipatie. Sinds een 

aantal jaren is hij tevens buurt bestuurt coach en help hij teams bij de opstart van buurt 

bestuurt. Daarnaast coacht hij bestaande buurt bestuurt teams.  

 

21:15 – 21:30 uur Pauze  

 

21:30 – 21:55 uur Interactie en discussie met de experts  

 

21:55 – 22:00 uur Afsluiting door de voorzitter   

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
 

Khalid Tatou  (06-616897711), raadslid PvdA of 

Theo Krins (06-51110419), Fractievoorzitter ChristenUnie 


