
 

Training Focus op veiligheid 
voor raadsleden 

 

Woensdag 9 mei 2018 
18.30 – 22.00 uur 

Gemeentehuis Bunnik, Singelpark 1, Odijk 
 

 
 

Het lokaal netwerk VVD Kromme Rijnstreek organiseert in samenwerking met de CCV Academie de 

training “Focus op veiligheid voor raadsleden”. De training start om 18.30 uur met een gezamenlijke 

warme maaltijd (pizza) en duurt tot circa 22 uur. De zaal is open vanaf 18.00 uur. 

Deze training is met name interessant voor de raadsleden die zich bezig houden als eerste of tweede 

woordvoerder openbare orde en veiligheid. Deze hebben dan ook voorrang bij inschrijving. Maar ook 

voor de overige raadsleden is deze training van belang. 

 

Omschrijving 
Veel inwoners vinden het belangrijk om in een veilige gemeente te wonen. Als raadslid kunt u daar uw 

steentje aan bijdragen. Maar wat kunt u op het terrein van veiligheid precies betekenen? Wat valt onder 

lokaal en wat onder regionaal veiligheidsbeleid en hoe grijpt dat op elkaar in? Wat zijn de belangrijkste 

spelers en hoe kunt u daar zo effectief mogelijk invloed op uitoefenen? 

In deze training wordt u meegenomen in de wereld van veiligheid en krijgt u instrumenten aangereikt om uw 

rol als raadslid nog beter in te vullen. 

 

Trainer  Drs. Axel Weggelaar  

Drs. Axel Weggelaar is politicoloog en werkt als senior adviseur bij het CCV. Hij heeft 

veel ervaring op het gebied van lokaal veiligheidsbeleid. Voordat Axel bij het CCV 

aan de slag ging, werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (afdeling Grote Stedenbeleid) en bij de gemeente Dordrecht als 

beleidsadviseur sociale veiligheid. 

 

Opzet 
De training bestaat uit 7 onderdelen: 

1. Wat is veiligheid? 

2. Wie heeft de regie op veiligheid? 

3. Lokale veiligheid versus regionale veiligheid 

4. Invloed op het lokale veiligheidsbeleid 

5. Invloed op de politie 

6. Rol raadsleden bij crises/rampen 

7. Veiligheid van raadsleden zelf 

 

Aanmelden 
Stuur zo snel mogelijk uw aanmelding naar opleidingen@vvdkrommerijnstreek.nl. Geef hierbij aan uw 

naam, mobiele telefoonnummer, de naam van de gemeente waar u raadslid bent, of u wel of geen 

woordvoerder openbare orde & veiligheid bent en eventuele dieetwensen. U krijgt dan zo snel mogelijk 

bericht terug of u deel kunt nemen. Als u deel kunt nemen dan ontvangt u een factuur van € 10 als bijdrage 

in de kosten (eten, drinken en zaalhuur). Deze dient u binnen 14 dagen en uiterlijk 6 mei te voldoen. 

Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding, waarbij woordvoerders OO&V tot en met vrijdag 20 april 

voorrang hebben boven andere raadsleden. Vanaf 21 april worden niet-woordvoerders op volgorde van 

aanmelding aan de deelnemerslijst toegevoegd. Er is ruimte voor tien tot twintig deelnemers. 
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