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Uitnodiging veiligheidsavond

Beste bewoner,
Op dinsdag 26 mei 2015 heb ik in het Antomuscollege in de John Mottstraat gesproken met bewoners uit het
gebied Gouda Oost (Goverwelle, Kort Haarlem, Gouda Oost, Kadebuurt en Stolwijkersluis) om te horen en
te zien wat er leeft in de Goudse wijken Samen met de politie en aanwezigen hebben we gesproken over
het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Gouda Oost
De afgelopen maanden is er met veel partners hard gewerkt aan de veiligheid in uw wijk Op 23 november
zou ik graag met u verder praten over de thema’s die op 26 mei aan bod zijn gekomen W ij willen u
informeren wat we hebben gedaan en hoe we ervoor staan Maar we willen ook weer graag van u horen hoe
u de veiligheid in uw buurt ervaart
Graag nodig ik u, als bewoner van Goverwelle, Kort Haarlem, Gouda Oost, Kadebuurt of Stolwijkersluis, van
harte uit om naar de tweede veiligheidsavond te komen Natuurlijk is er ook ruimte om andere
veiligheidszaken ter sprake te brengen
Datum
Tijd
Locatie

Maandag 23 november 2015
van 19 30 - 22 00 uur
Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79, Gouda

Programma
Het programma voor de avond is als volgt
19 30 uur Ontvangst met koffie/thee
19 45 uur Opening door burgemeester Milo Schoenmaker
20 00 uur Presentatie door politie Gouda
20 15 uur Presentatie gebiedsregisseur
20 30 uur Interactieve sessie met bewoners
21 15 uur Terugblik en opbrengst van de avond
21 45 uur Sluiting
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Aanmelden
Indien u op deze avond aanwezig wilt zijn, kunt u zich via www gouda nl/veiligheidsavond aanmelden
Ik hoop u maandag 23 november te mogen ontmoeten
Met vriendelijke groet,
de burgemeester van Gouda,
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