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In navolging op de vooraankondiging volgt hierbij de definitieve uitnodiging voor de jaarlijkse 

informatieve bijeenkomst van de politie, deKMar en Handhaving & Toezicht waarin zij hun 
jaarplannen aan u presenteren. Tevens zal er dit jaar tijd vrijgemaakt worden voor een 
rondleiding door de Maxima Kazerne van de KMar in aanbouw. 

De bijeenkomst staat gepland op 10 januari 2013 van 13:30 tot 16:30 uur. Omdat de 

presentaties om 14:00 uur beginnen, wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn aan de voorkant 
van het Raadhuis om 13:30 uur. U wordt van daaruit met een bus van de KMar gebracht 
naar het trainingscentrum van de KMar. Tussen 16:00 en 16:30 uur wordt u weer 

teruggebracht van de kazerne naar het Raadhuis. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

13:30- 14:00 uur Vervoer van Raadhuis naar KMar opleidingscentrum 

14:00-14:10 uur Opening en welkom door burgemeester Weterings 

14:10- 14:25 uur Presentatie jaarplan KMar 2013 

Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

14:25-14:40 uur Presentatie jaarplan politie Noord-Holland, robuust basisteam 

Haarlemmermeer 2013 
Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

14:40- 14:55 uur Presentatie jaarplan Handhaving en Toezicht 2013 
Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

14:55- 15:00 uur Afsluiting burgemeester Weterings 

15:00- 16:00 uur Rondleiding door Maxima Kazerne KMar in aanbouw IJ 16:00- 16:30 uur Vervoer van kazerne naar Raadhuis 
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Ons kenmerk 13.0054017\secr 
Volgvel 2 

Indien u voornemens bent om dit werkbezoek bij te wonen, wordt u vriendelijk verzocht zich 

aan te melden. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: 
oov@haarlemmermeer.nl . 

Ik hoop u allen op 10 januari bij het werkbezoek te mogen begroeten. 


