
Politieke Avond gemeenteraad Gooise Meren 
Formulier voor aanvraag Thema-uur (door raad en college) 
 

Naam indiener: E. van der Heijden en N. Lowijs (team OOV) 

Telefoonnummer indiener: - 

 Thema-uur  

Verzoek tot agenderen van een onderwerp voor een Thema-uur voor uitwisseling van informatie of verdieping  (geen besluiten) en niet ter directe 

voorbereiding van een besluit van de raad. Gerechtigden tot het doen van een verzoek  zijn raadsleden, ambtenaren (in overleg met portefeuillehouder), 

college en rekenkamer. 

Onderwerp: Veiligheid (Integraal Veiligheidsplan /  Vuurwerkvrije zone) 

Gewenste datum: 20 juni 2018 

Aanleiding, doel en verdere toelichting: 

1. Integraal Veiligheidsplan 

De gemeente heeft de regierol op het lokaal veiligheidsbeleid. Voor een goede invulling hiervan, is het integraal 

veiligheidsplan (IVP) van belang. Volgens artikel 38b van de Politiewet stelt de gemeenteraad minimaal eens per vier jaar 

de prioriteiten/doelen vast die de gemeente nastreeft op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Voor 2019/2022 

wordt een nieuw IVP opgesteld. Voor het opstellen van het IVP wordt een veiligheidsanalyse gemaakt. Op basis van deze 

veiligheidsanalyse formuleren wij onze prioriteiten. 

 

2. Vuurwerkvrije zone 

Naar aanleiding van de ervaringen van de laatste oudejaarsavond en een voorstel voortgekomen uit de bewonersavond  

Keverdijk Tuindorp op 6 maart 2018 overweegt het college om een vuurwerkvrijezone uit te vaardigen voor de Keverdijk, 

Evert de Bruijnstraat (winkelgebied) te Naarden.  

 

Doel: 

Verdiepingsavond over de prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsplan en de overweging van het college tot het  

 instellen van een vuurwerkvrijezone in het winkelgebied , gelegen aan de Evert de Bruijnstraat Keverdijk te Naarden . 

 

Toelichting: 

Tijdens dit thema-uur wordt toelichting gegeven over de veiligheidsanalyse  en het voorstel voor de vuurwerkvrije zone. 
De raad krijgt gelegenheid vragen te stellen over beide onderwerpen.  

Beoogd resultaat: 

Verdieping over de veiligheidsanalyse die is opgesteld t.b.v. het IVP. 

Verdieping over het instellen van een vuurwerkvrije zone in het winkelgebied Evert de Bruijnstraat Keverdijk.  

Gevraagde wijze van behandeling/wie wordt uitgenodigd? 

Raadsleden met de portefeuille veiligheid.  

Naam portefeuillehouder(s): H. ter Heegde 

 

Bijlagen: Veiligheidsanalyse (wordt nagezonden) 

Facilitaire benodigdheden: Beamer en Computer 

 


