Houd het hoofd koel:
de Week van de Veiligheid
komt er weer aan!
8 t/m 14 oktober 2018

Volg ons via @WvdVeiligheid
Twitter mee met #WvdV

Week van de Veiligheid
Van maandag 8 tot en met zondag 14 oktober is het weer zover: de Week
van de Veiligheid. Hét moment om het thema veiligheid met extra wind
in de zeilen onder de aandacht te brengen bij uw inwoners, ondernemers
en hun personeel. Nog niets gepland? Geen paniek, houd het hoofd koel:
het CCV helpt u graag mee om er een succes van te maken.
Met het invallen van de donkere dagen in
oktober neemt de kans op criminaliteit toe.
Een goed moment om veiligheid extra voor het
voetlicht te brengen. Daarom is week 41 omgedoopt tot de Week van de Veiligheid. Meer dan de
helft van de gemeenten organiseert tijdens deze
week al activiteiten om inwoners, ondernemers
en hun personeel te steunen in hun strijd tegen
criminaliteit. Doet u dit jaar ook (weer) mee? Het
CCV voorziet u graag van verfrissende tips:

Leg de data vast
Zet maandag 8 tot en met zondag 14 oktober
alvast in uw agenda en in de evenementenkalender van uw gemeente. Reserveer ruimte in
de agenda van uw burgemeester en/of verantwoordelijke wethouder.
Concentreer uw geplande veiligheidsactiviteiten in de Week van de Veiligheid
Bespreek tijdens uw afdelingsoverleg welke
activiteiten al op stapel staan. Kunnen deze
activiteiten in de Week van de Veiligheid
gepland worden? Kies er bijvoorbeeld voor om
een KVO-uitreiking of een training voor horecaondernemers juist in de week van 8 t/m 14
oktober te laten plaatsvinden.

Organiseer wat nieuws
Laat een frisse wind door uw gemeente waaien
en organiseer nieuwe activiteiten in de Week van
de Veiligheid! Inspiratie nodig?
Op www.deweekvandeveiligheid.nl hebben we
een pagina speciaal voor gemeenten. Hier staan
verschillende formats voor bijeenkomsten, zoals
een crimineel ontbijtje, een roadshow of een
veiligheidsmarkt. Ook vindt u hier een overzicht
van activiteiten die gemeenten vorig jaar hebben
georganiseerd. Daarnaast kunt u er diverse workshops boeken. Zo hoeft u niet zelf het wiel uit te
vinden en bespaart u tijd.

Neem contact op
Weet u nog niet wat u wilt organiseren en wilt
u van gedachten wisselen over de invulling van
activiteiten? Wilt u uw wensen voorleggen of
heeft u een windje in de rug nodig? Dan kunt u
bij het CCV terecht. Neem vrijblijvend contact op
met CCV-adviseur Colin Voetee voor advies en
ondersteuning.
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06 10 44 78 01
colin.voetee@hetccv.nl

www.deweekvandeveiligheid.nl

