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Nederland: SVOB-nieuws 
 
Aktueel: 
Wooncomplexen met een besloten karakter, zoals binnenhoven en woonpleinen, worden in Nederland 
steeds populairder. Dat concludeert het Ruimtelijke Planbureau [Lees verder]
 
Events / Evenementen: 
Op 9 mei 2008 organiseert de SVOB, in samenwerking met haar Engelse zusterorganisatie DOCA,  
in Amsterdam een seminar met als thema "Safe and Secure Public Transport" (alleen voor leden).  
Zie [Flyer] Nadere informatie volgt z.s.m. 
 
Publicaties:  
VER-presentatie van de Workshop “Risicokaart en Veiligheids Effect Rapportage”  (12-10-2007) 
Presentaties “Veiligheid in het bouwproces”, “Veiligheid in het primaire onderwijs” en  “Van onderzoek 
naar praktische aanpak (IRIS)” van de Themadag “Veiligheid in en om scholen” (29-12-2007). 
  
 
 
International: E-DOCA-news 
 
New recourses at / Nieuwe publicaties op www.e-doca.eu

Publieke Ruimte Privaat beheerde woondomeinen en de veranderende verhouding tussen publiek en 
privaat, door Stijnie Lohof, Ruimtelijk Planbureau (Dutch) 2007 

Angstige burgers? De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht door Janneke 
Oppelaar en Karin Wittebrood (Dutch), 2006. 
Ontwerp en Sociale Veiligheid Eindrapportage van onderzoek naar de relaties tussen ontwerp van de 
woonomgeving en sociale veiligheid, door Erika van Gemerden en Henk Staats van de Universiteit Leiden, 
in opdracht van het ministerie van VROM (Dutch) 2006. 

Terecht bang Verslag van onderzoek naar slachtofferschap en beleving van veiligheid door jongeren, 
door Sander Flight en Mark Rietveld (Dutch) 2003. 
 
Events / Evenementen: 
The 11e International CPTED Association Conference "Interdisciplinary Perspectives on Crime, 
Environment, and Prevention at Roanoke, Virginia, USA (Januari 29-31, 2008)  CANCELLED! 

 
 Upcoming: 
DOCA/SVOB seminar "Safe and Secure Public Transport"  
9th May 2008 Amsterdam (DOCA and SVOB members only),  see [Flyer],  more information coming soon! 
 
New journal / Nieuw tijdschrift: 
New journal on Crime patterns and crime analysis focusing on e.g. neighborhoods and crime, 
environmental criminology, agent-based modeling, routine activities theory, computer simulations and 
models, crime mapping, crime analysis, and situational crime prevention/reduction.   
See: www.eccajournal.org
 
Interesting / Opvallende links: 
Design Against Crime http://www.designagainstcrime.org
Design Thinking http://www.designthinking.co.uk
Socially Responsible Design   http://www.sociallyresponsibledesign.org/                             
 

 
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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