
 

WORKSHOPS 
 

Breaking Brabant: Afpakken die Hap 
Bestuurlijk afpakken en synthetische drugs  
Locatie: lopend naar gemeentehuis 

 

Ondermijnende criminaliteit raakt ook de overheid. Criminelen maken misbruik van 

overheidsvoorzieningen. Een weerbare overheid is een van de zes thema’s waar Tilburg 

zich op richt bij het verstoren en aanpakken van de ondermijnende criminaliteit. 

Samenwerking en bewustmaking van de overheid zijn hierbij belangrijke pijlers. Het 

invorderen van aanzienlijke bedragen van ondermijners die nu blijven liggen is eveneens 

een groot aandachtspunt. In de stad maar ook daarbuiten, zijn in de afgelopen jaren veel 

drugslaboratoria opgerold en verdachten aangehouden en veroordeeld. Het is moeilijk en 

uitdagend om wederrechtelijk verkregen vermogen terug te verkrijgen. Net als een slag 

toebrengen aan ondermijnende criminaliteit die zich onaantastbaar waant. Benieuwd naar 

de Tilburgse aanpak en ervaringen? Schuif dan zeker aan bij deze workshop. 

 

  

Van wijk naar wereld 
Aanpakken van criminaliteit in de logistieke branche  

Locatie: met busje naar Barge terminal GvT Group of Logistics 

 

Transport is een ‘gevoelige’ sector als het gaat om ondermijnende criminaliteit. De 

afgelopen 15 jaar heeft GvT Group of Logistics allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen om 

criminaliteit tegen te gaan. De heer Versteijnen vertelt over zijn ervaring van klein bedrijf in 

de binnenstad naar een speler met wereldwijde bekendheid. Daarbij komen verschillende 

aspecten aan bod, zoals het screenen van personeel, inzicht in transportnetwerk in Tilburg 

via spoor, water en rails, de verhouding met de wereldhavens, rollen en verhoudingen met 

brancheorganisaties (zoals TLN, TAPA, etc.) en de verwachtingen en samenwerking van en 

met de overheid. Deelnemers nemen een kijkje in de opslagloodsen en op en rond de 

Bargeterminal waarbij ze meer te horen krijgen over de beveiligingsmaatregelen. Meer 

weten over hoe GvT Group of Logistics criminaliteit in de logistiek tegengaat? Dan is dit 

bedrijfsbezoek een echte aanrader. 

  

  

Nieuwe blik op dynamische wijk Besterd 
Ondermijning in een winkelgebied 

Locatie: wandelend door de wijk Besterd 

  

De Besterd is een gebied met veel gezichten en een eigen karakter. Door elkaar heen vind 

je er detailhandel, horeca- en uitgaansgelegenheden, woningen, avondwinkels en 

coffeeshops. Het gebied lijkt ook een bijzondere aantrekkingskracht te hebben op 

‘duistere’ zaken waar onder- en bovenwereld elkaar ontmoeten. Bewoners en 

ondernemers signaleren regelmatig ‘vreemde zaken’. De inzet op veiligheid die al ruim 10 

jaar geldt voor dit gebied, heeft nog onvoldoende structureel resultaat geleverd. In het 

nieuwe plan van aanpak verschuift de focus van repressie en overlast gestuurde aanpak 

naar een proactieve, gebiedsgerichte en informatie gestuurde werkwijze. Keuzes maken 

dus op basis van analyse en wijkinformatie. Deze wandeling is een aanrader voor iedereen 

die op zoek is naar meer grip op veiligheid en ondermijning in een gebied.  

 



Meldingsangst is groter dan angst voor brand 
Wijkgericht ruimen van hennep en verbeteren meldingsbereidheid 

Locatie: per fiets naar wijk Korvel 

Gemeente, Enexis, politie, brandweer en het OM hebben begin dit jaar gezamenlijk een 

actie uitgevoerd, gericht op brandveiligheid in de wijk Korvel. Tijdens de voorbereiding is 

op een nieuwe, slimme manier gezocht naar mogelijke aanwezigheid van 

hennepkwekerijen. De verschillende partijen hebben op een unieke manier samengewerkt 

tijdens deze actie. Dat geldt ook voor de nazorg, waar veel aandacht aan is besteed. De 

meldingsangst blijkt minder groot richting gemeente dan politie. Meer horen over de 

ervaringen en gevolgen van dit project? Sluit dan zeker aan bij dit wijkbezoek.     

Een kijkje in de keuken van intelligence Tilburg 
Slim gebruik maken van intelligence  

Locatie: lopend naar gemeentehuis, Paleiszaal 

 

De roep om een stevige en integrale informatiepositie klinkt steeds luider, ook op lokaal 

gemeentelijk niveau. Tilburg heeft de ambitie om op alle veiligheidsthema's informatie 

gestuurd te werken. Sinds een jaar zijn we ook op het thema ondermijning bezig met het 

opbouwen en borgen van onze lokale informatiepositie. Daarnaast voeren we 

fenomeenanalyses uit. Die leveren nieuwe inzichten op waarmee barrièremodellen verder 

ontwikkeld worden en die de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid kunnen 

vergroten. Nieuwsgierig naar hoe we dat doen? Kom dan een kijkje nemen in de keuken 

van het intelligencecluster.  

 

 

 


