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Nederland: SVOB-nieuws 
 
Actueel in SVOB-Area: 
• Feiten rond brand parkeergarage Lloydstraat in Rotterdam, maken vervolgonderzoek wenselijk. 
 Onderzoekers en Regionale Brandweer vragen rijksoverheid na te gaan of bestaande regels op gebied  
  van brandveiligheid moeten worden bijgesteld. 
• Gemeenten krijgen regie over lokale veiligheid. 
• Dalende trend veelvoorkomende criminaliteit zet door (Veiligheids Monitor Rijk 2008). 
• Nieuwe CEN/TC op het gebied van terreinbeveiliging? 
• Mogelijk norm voor dichtheid in stedenbouw op komst. 
 
Verder: 
Conceptverslag bestuursvergadering van 10 april 2008  
 
Evenementen: 
Symposium Cameratoezicht - 18 juni 2008 Almere – Info en registratie: Almere in zicht
 
Publicaties:  
Het is tijd voor een communicatielaag - Pleidooi voor een vierde laag in het stedebouwkundige model, 
Door Babette Porcelijn en Don Gerretsen (Stedelijk Interieur Essays). 
Actieplan Overlast en Verloedering – met brief van de Ministers van BZK, Justitie en voor Wonen, Wijken 
en Integratie, aan de Tweede Kamer, waarmee het Actieplan (met maatregelen ter intensivering van de 
lokale aanpak), wordt aangeboden. 
Presentaties en foto’s van het E-DOCA-DOCA Seminar "Safe and Secure Public Transport", op 9 mei 2008 
in Amsterdam (in het Engels). 
 
Links: 
Kenniscentra wijken - Portal voor iedereen die actief betrokken is bij wijkverbetering. 
 

 
International: E-DOCA-news 
 
New recourses at / Nieuwe publicaties op www.e-doca.eu
Presentations (and pictures) of the E-DACA-DOCA Seminar "Safe and Secure Public Transport", 9th May 
2008, Amsterdam. 
Crime Prevention Through Design - Briefly article about Traditional Neighborhood Design, by Diana Zahm. 
Hungarian Final Report - Part of the Crime Prevention Carousel: Sharing good practices in Crime 
Prevention based on the evaluation of rehabilitative schemes in Member States. - OKRI, Budapest.  
Ethnic diversity in neighborhoods and individual trust of immigrants and natives: A replication of Putnam 
(2007) in a West-European country - by Bram Lancee and Jaap Dronkers, European University Institute. 
 
Events / Evenementen: 
2008 ICA International Conference - October 8-10, Calgary, Canada 
 
Interesting / Opvallende links: 
Crime Prevention & Community Safety - ECCA / Palgrave Journals 
TDC - Traditional Neighborhood Design 
Archisuites - Architectural structures / Straatmeubilair in Los Angeles 
 

 
Deze nieuwsbrief voor SVOB-leden moet mede door leden gemaakt worden; dus stuur ons uw publicaties, nieuws, mededelingen, links 

en.....kritiek / opmerkingen. Alleen samen maken we een betere nieuwsbrief en website! (www.stichtingvob.nl) 
This newsletter needs the cooperation of all E-DOCA members; so please sent us publications, news, links and...critique / remarks. 

Together we'll make a better newsletter and a better website! (www.e-doca.eu) 
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