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Plaatsing flexibele camera’s op en rondom het Brederoplein
Op en rondom het Brederoplein worden tijdelijk drie openbare orde camera’s geplaatst. De
flexibele camera’s worden geplaatst om de overlast en criminaliteit in de buurt tegen te gaan.
Het is mogelijk om camera’s een korte periode in te zetten als extra maatregel in een
veiligheidsaanpak.
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Opmerking: de rode stippen geven de locaties aan waar de camera’s geplaatst zullen worden.

