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Bewonersavond met districtschef politie en wijkagenten 26 mei 2014

Voor veel bewoners is een veilige woonomgeving belangrijk. Veel 
bewoners zijn dan ook geïnteresseerd in beleid, aanpak en 
resultaten van de politie. Stichting Wijkteam Plaswijck heeft daarom 
de heer M.L.M. van Tol, districtschef van district Gouwe IJssel en 
tevens waarnemend districtschef van district Rijn- en Veenstreek 
van de politie eenheid Den Haag, gevraagd een presentatie te geven
tijdens een bewonersavond. 

De heer van Tol wil dan graag zijn visie met u delen over de rol van 
de politie, van de wijkagent en van de burger zélf. Ook de teamchef 
van team Gouda, de heer H.P. van der Veek, en uiteraard de 
wijkagenten zullen aanwezig zijn.

Onderwerpen zijn onder andere: de nieuwe Nationale Politie, wie 
bepaalt de inzet van de politie, cameratoezicht, samenscholings-
verboden, hoe gaat vervolging in het werk, inbraakpreventie, de top 
60, het samengaan van de politiekorpsen voormalig Hollands Midden
en voormalig Haaglanden, bezuinigingen, wat gebeurt er met 
meldingen en hoe nieuwe social media te gebruiken.

De politieleiding is uiteraard ook benieuwd naar wat burgers zelf 
vinden van de inzet van de politie. Zij hoort graag uw ideeën en 
suggesties. Uiteraard kunt u alle vragen stellen.

Wij nodigen bewoners van de wijk Plaswijck uit voor deze 
bewonersavond op maandag 26 mei as. in basisschool Het Vlot, 
gelegen aan de Oosthoef. De Oosthoef is een zijstraat van de 
Plaswijckweg en ligt vlakbij Het Groene Eiland. De aanvang is 
20.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een informeel 
samenzijn met een hapje en een drankje. Aanmelden is niet nodig, 
maar als de zaal vol is sluiten de deuren. 

Foto: Hoofdbureau Politie Gouda (© Politie). Stichting Wijkteam Plaswijck is een 
bewonersorganisatie, gericht op de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van 
de wijk Plaswijck (Bloemendaal oost, postcode 2804) in Gouda. Zie onze website voor
meer informatie of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.
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