
Agenda.
3 november 2011
Symposium ‘Multifocus, aanpak huiselijk 
geweld’, Venlo 

22 november 2011
Themamiddag ‘Huisuitzetting voorko-
men’, Nijmegen

29 november 2011
Workshop ‘de samenwerking tussen het 
Veiligheidshuis en het CJG’, Utrecht

1 december 2011
Workshop ‘de samenwerking tussen het 
Veiligheidshuis en het CJG’, Hendrik Ido 
Ambacht

9 februari 2012
Landelijke studiedag Jeugdcriminaliteit, 
Nieuwegein

Nieuws uit het land.
Den Haag - “Ruim 
40 procent van crim-
inele jeugdgroepen 
aangepakt” 

Uit cijfers van de politie 
blijkt dat tot op heden 
37 van de 89 criminele 
jeugdgroepen, ruim 40 
procent, zijn aangepakt. 
Daarmee verloopt de 
aanpak van de criminele 
jeugdgroepen zeer voort-
varend.

Lees hier verder.

Den Haag – “Broertjes 
en zusjes jeugdbende-
leden uit huis plaats-
en”

De politie in Den Haag 
wil nog harder optreden 
tegen overlastgevende 
jeugdbendes. Een van de 
maatregelen die de politie 
onderzoekt, is het uit huis 
plaatsen van broertjes en 
zusjes van bendeleden.

Lees hier verder.

’s-Hertogenbosch “Bi-
jna 90 gezinnen ge-
weigerd in Bossche 
wijk”

De gemeente Den Bosch 
heeft de afgelopen twee 
jaar 89 gezinnen ver-
boden zich te vestigen in 
de wijk Hambaken. Het 
ging om mensen die een 
strafblad hadden of geen 
´zinvolle dagbesteding´.

Lees hier verder.

Amsterdam – “Opening 
Veiligheidshuis”

Op 10 oktober openen 
Minister Opstelten (Veil-
igheid en Justitie) en 
burgemeester Van der 
Laan gezamenlijk officieel 
het Veiligheidshuis Am-
sterdam-Amstelland.

Lees hier verder.

Den Haag – “Politie 
moet meer kennis del-
en”

Boevenbendes die kris-
kas door Nederland trek-
ken, kunnen dan eerder 
worden gepakt, zegt 
staatssecretaris van Veil-
igheid en Jusititie Fred 
Teeven (VVD).

Lees hier verder.
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Programma Themamiddag ‘Huisuitzetting voorkomen’
Jaarlijks worden er in Nederland 
enkele duizenden huishoudens uit 
hun woning gezet. Huisuitzettingen 
hebben veelal ernstige gevolgen 
voor de direct betrokkenen. Ze le-
iden vaak tot dak- en thuisloosheid 
en veroorzaken hoge maatschap-
pelijke kosten.

In het land vinden vele initiatieven 
plaats om huisuitzetting te voorko-
men. Op 22 november 2011 or-
ganiseren wij, in samenwerking 
met Stichting Eropaf!, de thema-
middag ‘Huisuitzetting voorkomen’ 
waarin we samen met de deelnem-
ers op zoek gaan naar oplossingen 
voor deze  problematiek.

Het programma van de themamiddag vindt u hier.

Beste deelnemer,
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag 
op de hoogte van het laatste nieuws en 
actuele en interessante ontwikkelingen 
rond de veiligheidshuizen. Meer infor-
matie over bijeenkomsten en relevante 
publicaties vindt u op onze website:

www.hetveiligheidshuis.com

Bezoek ons: www.hetveiligheidshuis.com            Volg ons: LinkedIn groep ‘het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid’             Bericht ons: info@hetveiligheidshuis.com                         

In gesprek met: Marc Räkers, mede-initiatiefnemer van 
Stichting Eropaf!

Marc is werkzaam bij het kenniscentrum maatschappij en recht aan de Hogeschool van 
Amsterdam en een van de grondleggers van Stichting Eropaf! dat zich ondermeer inzet om 
huisuitzetting te voorkomen.

Lees het interview hier verder.

Video.
Margit Balogh leefde lange tijd te midden van de Rotterdamse 
jeugdbende The Bloods. Zijn de jonge gangsters gewetenloze 
schurken of hebben ze vooral veel pech?

Bekijk de video hier.

Website.
Op de website www.jeugdmonitor.cbs.nl 
vindt u informatie over de jeugd in Ned-
erland. De jeugdmonitor is bedoeld om 
beleidsmakers, onderzoekers en andere 
geïnteresseerden te informeren over de 
situatie van de jeugd.

Landelijke studiedag Jeugdcriminaliteit
De aanpak van jeugdcriminaliteit vormt een 
belangrijk speerpunt van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid. Verschillende wijken 
en buurten ondervinden overlast van crim-
inele jongeren. Het gaat hier vaak ongrijp-
bare risicojongeren die overlastgevend zijn, 
crimineel gedrag vertonen of zich in een 
zorgwekkende situatie bevinden.  Problemen 
spelen vaak op verschillende leefgebieden 
zoals onderdak, geld en schulden, school  
en  werk. Deze risicojongeren zijn gebaat bij 
een integrale aanpak van de (meervoudige) 
problematiek waarin zorg-, onderwijs- en 
justitiepartners samenwerken.

Download hier de brochure.
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