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Plaatsen camera op de Van Heuven Goedhartlaan
Op de Van Heuven Goedhartlaan komt een openbare orde camera. De camera komt te staan op
de kruising met de Marshalllaan. Deze locatie sluit aan op het gebied met cameratoezicht in
Kanaleneiland-Noord.
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Voor het plaatsen van de camera moeten
diverse werkzaamheden worden uitgevoerd.
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Opmerking: de rode stip geeft de locatie aan waar de camera geplaatst word

