ANTWOORDKAART

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft u het recht tot inzage en
verbetering van deze gegevens.

Stuur de antwoordkaart tegen uiterlijk 14 juni 2004 terug naar Nathalie Roegiers, Universiteitstraat 4, B-9000
Gent of bevestig per fax +32 (0)9 264 84 98 of per e-mail Nathalie.Roegiers@UGent.be

❐ Ik zal aanwezig zijn op de receptie.
(*) schrappen wat niet past.

en schrijf hiervoor 15 Euro over op het rekeningnummer 001-2087324-57 van het Centrum voor Politiestudies
vzw (CPS) met de vermelding “studienamiddag D&o”.

komt naar de studienamiddag “Drugs en overlast”, op 23 juni 2004,

E-mail: ..………………………………………………………………………………………………………………………….…….. Tel: ……………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….

Organisatie: ..…………………………………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………

De heer/Mevrouw (*). ...…………………………………………………………………….……………….…………………….............................………………..………...…

ANTWOORDKAART

Contactadres
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
tav. Prof. dr. Paul Ponsaers
Universiteitstraat 4
B-9000 GENT
tel
+32 (0)9 264 84 99 of 84 61
e-mail:
- Wim.Vaerewyck@UGent.be
- Tom.Pieters@UGent.be

Institute for International Research
on Criminal Policy
(IRCP)
---

Instituut voor Sociaal
Drugsonderzoek
(ISD)

Adres Studienamiddag
Auditorium ‘De Schelde’
Provinciaal Administratief Centrum (P.A.C.)
Woodrow Wilsonplein 2-3
B-9000 Gent

---

Onderzoeksgroep
Sociale VeiligheidsAnalyse
(SVA)

INSCHRIJVING EN KOSTPRIJS
Inschrijven vóór 14 juni 2004 per e-mail, fax of
gewone post (niet telefonisch).

organiseren in samenwerking met

U schrijft 15 Euro over op rekeningnummer 0012087324-57, met vermelding ‘studienamiddag D&o’.
Voor deze prijs ontvangt u tevens een exemplaar van
het onderzoeksrapport.
Verwittigen bij afwezigheid: ten laatste één week op
voorhand!

BEREIKBAARHEID
Openbaar vervoer: vanaf het treinstation Gent SintPieters neemt u bus 58, 71, 72 of 76 (perron 6 richting Gent-Zuid) of tram 21 of 22 (perron 2 richting Gent-Zuid);
Auto: u neemt de E40 of E17 richting Gent. U volgt de
afrit Gent-Centrum. Bij de splitsing Gent-Centrum - Alle
richtingen blijft u Gent-Centrum volgen. Aan de
verkeerslichten rijdt u rechtdoor en komt u recht uit
op de parking “Zuid”, waar parkeergelegenheid
(betalend) is.

Studienamiddag
DRUGS EN OVERLAST
[ 23 juni 2004 ]

Auditorium ‘De Schelde’
Provinciaal Administratief Centrum

Gent

WANNEER?

PROGRAMMA

PERSONALIA

Woensdag 23 juni 2004, van 13 tot 18 uur.

13u00 - 13u30:
Onthaal

Gastsprekers

WAAR?
Auditorium ‘De Schelde’
Provinciaal Administratief Centrum (P.A.C.)
Woodrow Wilsonplein 2-3
B-9000 Gent
INHOUD?
Druggerelateerde overlast is
levenskwaliteit in buurten en
gedurende de laatste jaren
belangstelling kwam. Tot nu
gegeven binnen de Belgische
bestudeerd.

een fenomeen dat de
wijken aantast en dat
meer en meer in de
toe werd dit complex
context nagenoeg niet

Tijdens de studienamiddag wordt dieper ingegaan op
het onderzoek dat in opdracht van het Federaal
Wetenschapsbeleid werd uitgevoerd binnen de
Vakgroep Strafrecht en Criminologie (Universiteit
Gent). Dit onderzoek poogt het fenomeen
“druggerelateerde overlast” in kaart te brengen en de
effecten en de beheersing ervan vanuit verschillende
invalshoeken te bestuderen.
In drie onderzoeksluiken werd vooreerst gepeild naar
de effecten die het fenomeen heeft op de omgeving
(bevraging van de bevolking via telefonische enquête),
vervolgens
naar
het
perspectief
van
de
druggebruikers zelf (via participerende observaties en
informele gesprekken in de steden Antwerpen en
Charleroi) en tenslotte naar de manier waarop in de
praktijk aan het overlastbeleid gestalte wordt gegeven
(aan de hand van bevraging van sleutelfiguren door
middel van semi-gestructureerd interviews).
Na de voorstelling van de resultaten door de
betrokken promotoren, zullen twee gastsprekers
vanuit hun praktijkervaring op deze resultaten uit het
onderzoek reageren.

-

13u40 - 13u50:
Verwelkoming door de dagvoorzitter
13u50 - 14u50:
Voorstelling van de onderzoeksresultaten
door de professoren Tom Decorte (ISD), Paul
Ponsaers (SVA) en Brice De Ruyver (IRCP)
14u50 - 15u20:
Vragenronde

-

Onderzoeksgroepen
-

15u20 - 15u50:
Koffiepauze
-

16u10 - 16u30:
De heer Sven Todts – Drugcoördinator –
FOD Justitie, Bestuur Uitvoering van Straffen
en Maatregelen

-

__
Tijdens deze studienamiddag wordt voorzien in
simultaanvertaling (Nederlands en Frans).

www.ircp.be

Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek

URL:

16u30 - 16u50:
Vragenronde gastsprekers

17u00 - 17u30:
Receptie

Institute for International Research on
Criminal Policy
URL:

15u50 - 16u10:
De heer Yvano De Biasio –
Preventieambtenaar – Directie Preventie en
Veiligheid, Charleroi

16u50 - 17u00:
Afsluiten studiedag door dagvoorzitter

De heer Yvano De Biasio Preventieambtenaar – Directie Preventie
en Veiligheid, Charleroi.
De heer Sven Todts – Drugcoördinator –
FOD Justitie, Bestuur Uitvoering van
Straffen en Maatregelen.

www.law.ugent.be/crim/ISD

Onderzoeksgroep Sociale
VeiligheidsAnalyse

URL:

www.onderzoeksgroep-sva.UGent.be

__
Deze studienamiddag werd mede mogelijk
gemaakt door:
Federaal Wetenschapsbeleid

URL:

www.belspo.be

