Veiligheidsmaatregelen evenementen
Na de aanslag in Parijs (Bataclan) zijn de veiligheidsmaatregelen bij (grootschalige)
evenementen verscherpt. Toch vielen er onlangs in Manchester doden bij een
zelfmoordaanslag na een concert van Ariana Grande.
Kijkende naar uw eigen bezoek aan evenementen in hoeverre bent u het (on)eens met de
volgende stelling?

1. “Ik heb me in Nederland nog nooit bedreigd gevoeld"
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Gisteren nog in de voorstelling van Carin Bloemen in een volle zaal dacht ik aan een
mogelijke aanval door extremisten.
Iik ga zelden naar evenementen
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1.1 Wat ligt aan deze dreiging ten grondslag?
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Eerst drugsverslaafden ,toen een. AZC in mijn buurt
Groepen jongeren die zich hinderlijk gedragen of zich provocerend opstellen
Hoe men met elkaar omgaat
Immigranten (2x)
Jaren 90 al last van buitenlandse studenten met het opdringerige gedrag naar meiden/vrouwen
toe
Mensen die (deels zelf schuld) weinig tot geen kans hebben op een carriere en een 'thuis' denken
te vinden in een extremistische beweging.
Niets
Radicale islam
Steeds meer buitenlanders geeft onveilig gevoel
Type mensen/volk wat over straat loopt
Vervreemding samenleving

Extra toelichting



Het is niet de 'wanneer' maar 'waar' een aanslag in NL plaatsvind
Ik heb het idee dat we in Nederland erg naief zijn en denken dat er hier toch wel niks zal
gebeuren. En dat de beveiliging daar op is afgestemd. Ik heb het idee dat die criminelen
hier alles voorbereiden en plannen. Volgens mij loop je hier zo met een bom onder je
kleren de Efteling in. Ik hoop maar dat het niet waar is.
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2. Hoe kan volgens u de dreiging in Nederland verminderd
worden?
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Alle moslims er uit !!
Als op een vliegveld
Bedreigers weren uit de maatschappij
Betere beveiliging
Controles bij evenementen
De politie meer inzetten om mensen die ze in de gaten houden ook in de gaten te kunnen laten
houden
Extremisme in de gaten houden, sneller signaleren
Goed opletten
Grenzen dicht
Grenzen stellen en de diverse culturen beter mengen in de huidige samenleving
Heel veel cameraas
Illergalen eruit en geen ocomische vluchtelingen
Integratie controleren
Je kunt niet alles beveiligen
Krachtig controleren en streng optreden
Laten merken wie echt de baas is!
Luisteren naar de burgers, zij signaleren vaak als eerste als er iets mis. Doe een oproep om dit
eventueel anoniem te melden
Mee gehoor geven ( en daar over publiceren) aan meldmgen van bedreigingen en genomen
straf maatregelen
Meer / betere controle, inzet & zichtbaarheid politie / beveiliging, strengere regels en
handhaving
Meer juiste onderrichten over verschillende Godsdiensten en andere levensovertuigingen,
ontmoetingen tussen kinderen, jongeren, volwassenen met verschillende
levensbeschouwingen op diverse manieren bevorderen, waardoor een realistischer beeld
ontstaat, minder angst en haat, meer begrip en vriendschap, waardoor bij bepaalde
jongeren/ouderen de behoefte om te neigen naar extremisme aanzienlijk verkleind.
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Meer mensen vrij maken bij politie, defensie, beveiliging om controle, beveiliging, onderzoek
etc uit te voeren.
Meer preventie
Meldingen serieus opvolgen (3x)
Nederlandse normen en waarden afdwingen zodat iedereen die zich er niet aan conformeert
opvalt.
Op elke hoek van de straat camera's
Respect
Screening
Screening bij ticket verkoop
Sociale vaardigheden
Stop economische vluchtelingen. En illegaal is illegaal
Stop van buitenlandse financiering moskeeën, immigratie stoppen, grenscontrole, remigratie
bevorderen, NL paspoort afnemen bij zware misdrijven.
Strenger beleid bij toelating nieuwkomers/ Meer controle op terugkomers en radicalisering
Strenger controle
Strenger optreden tegen jongeren die de school te vroeg verlaten. d.w.z. leerplicht niet naar
een bepaalde leeftijd maar naar een minimum aan kennis (lees diplome) en hierop streng
handhaven. Dit in combinatie met projecten die het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om
jongeren aan te nemen. Zo kun je jeugdloon optrekken met subsidie die wordt betaald met
geld dat je uitspaart op uitkeringen.
Weer controleren bij grensovergang.

Toelichting











Gun elkaar de ruimte
Ik was vandaag tijdens postbezorging op Vrouwenhof in Weert getuige van 3 tieners van
allochtone afkomst die voor een aankomende auto op de Leukerschansstraat een brandende
bom? neergooiden die luid sissend neerknalde. Daar ontplofte hij gelukkig niet maar de jongelui
hadden duidelijk zo`n lol in hun daad en zeiden tegen elkaar onder uitbundig schaterend lachen
dat ze vandaag toch zoveel geluk hadden gehad! De automobilist was behoorlijk van slag en
moest zigzag rijden. Gelukkig lukte hem dit maar deze lieden wilden duidelijk een aanslag
nabootsen...
Lk denk dat je je niet overal tegen kunt beveiligen, als er een gek door de stad loop die z`n eigen
opblaast bv
Mag wat kosten.
Meer juiste onderrichtingen over verschillende Godsdiensten en andere levensovertuigingen,
ontmoetingen tussen kinderen, jongeren, volwassenen met verschillende levensbeschouwingen
op diverse manieren bevorderen, waardoor een realistischer beeld ontstaat, minder angst en
haat, meer begrip en vriendschap, waardoor bij bepaalde jongeren/ouderen de behoefte om te
neigen naar extremisme aanzienlijk verkleind en onnodige angst verlaagd. Vooral bij mensen die
in elke anders gekleurde een terrorist ziet.
Mensen kunnen steeds minder van elkaar hebben, zijn egoïstischer geworden en zijn snel op hun
teentjes getrapt. Door sociale vaardigheden op scholen te geven, zou tolerantie en begrip beter
bijgebracht kunnen worden.
Niet alleen de asielzoekers zijn ook bendes oost- Europeanen en Nederlanders die wat willen.
Veel meer kunt u niet doen denk ik, wat gebeurd gebeurd er.
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