
Uitnodiging Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen

Wat bedreigt onze inwoners? En hoe erg  
is dit? Wat doen we daar samen met onze  
partners aan en wie informeren we?  
Hoe doen we dat en waarmee? 
 
Dit beschrijven wij in ons Veiligheidsplan  
Veiligheidsregio Groningen 2020 - 2024.
U bent als raadslid van harte welkom om 

aanwezig te zijn bij een van de bijeenkomsten 
over dit plan. Hiernaast is er alle gelegenheid 
om ook te praten over andere onderwerpen op 
het gebied van veiligheid, zoals brandweerzorg.
Samen met u en onze partners willen wij dat 
onze inwoners hier een gezond en veilig bestaan 
kunnen opbouwen.

Doel bijeenkomsten 
Tijdens de bijeenkomsten neemt Wilma Mansveld, directeur Veiligheidsregio Groningen u op hoofdlijnen mee door dit  
plan en krijgt u ruimte om hierover het gesprek aan te gaan. Volgens de Wet veiligheidsregio’s moeten wij dit jaar het  
Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan actualiseren. Ons concept veiligheidsplan omvat  
deze drie plannen in één integraal document. Lees hiervoor onze eerder aan u gestuurde aanbiedingsbrief, referentie 
Z/19/032452. 
 
Voor wie
De bijeenkomsten zijn voor alle Groningse raadsleden (met bijvoorbeeld de portefeuilles milieu, ruimtelijke ordening,  
openbare orde en veiligheid, wonen of energie). Mocht u niet bij de bijeenkomst in het eigen gebied kunnen,  
dan bent u van harte welkom bij een van de andere bijeenkomsten.  
 
Programma op hoofdlijnen
19.00 – 19.15 uur Inloop
19.15 – 19.30 uur Presentatie veiligheidsplan
19.30 – 20.30 uur Gesprek/vragen/reactie
20.30 uur Afsluiting

De volgende personen zijn ook aanwezig Roelf Knoop (brandweercommandant / plaatsvervangend directeur VRG),  
Astrid Schulting (directeur Gemeentelijke Kolom Groningen / coördinerend functionaris),  
Jos Rietveld (directeur publieke gezondheid) en Albert van den Berg (hoofd crisisbeheersing VRG).

Meer informatie krijg u bij ons directiesecretariaat via 088 162 5000 of directiesecretariaat@vrgroningen.nl

Meld u vóór 6 februari aan via directiesecretariaat@vrgroningen.nl, 
geef hierbij uw naam en wanneer u wilt komen

Data

Donderdag 13 februari   
Gemeenten Oldambt, Stadskanaal,  
Veendam, Pekela en Westerwolde.
Locatie: Gemeentehuis Veendam,  
Raadhuisplein 5 in Veendam 
 
Maandag 2 maart 
Gemeenten Het Hogeland  
en Westerkwartier  
Locatie: Gemeentehuis Zuidhorn, 
Hooiweg 9 in Zuidhorn

Tijdstip: Van 19.00 tot 20.30 uur.

Donderdag 5 maart 
Gemeente Groningen 
Locatie: Tijdelijk Stadhuis Groningen,  
Radesingel 6 in Groningen 
 
 
Woensdag 11 maart 
Gemeenten Delfzijl, Appingedam,  
Loppersum en Midden-Groningen 
Locatie: Gemeentehuis Slochteren,  
Hoofdweg 10a in Slochteren


