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Plaatsen flexibele camera’s op de Eisenhowerlaan
Op de Eisenhowerlaan plaatsen we tijdelijk drie flexibele camera’s. Dit doen we 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.
Waarom camera’s op de Eisenhowerlaan?

beweegt (‘blanking’). Bebouwing op de begane

De camera’s worden ingezet om de veiligheid te

grond wordt niet geblankt, wanneer dit het zicht

verbeteren. Ze helpen om criminaliteit, overlast

met de camera op straatniveau belemmert.

van groepen op straat en verkeersdelicten te

Beelden mogen alleen onder directe

voorkomen.

politieaansturing door een kleine groep

De camera’s zijn operationeel in de maanden

opgeleide en gescreende functionarissen worden

augustus, september, oktober en begin

bekeken. De beelden worden 28 dagen

november. Op de achterzijde van dit wijkbericht

opgeslagen en daarna automatisch gewist. In die

vindt u een plattegrond met de locaties van de

28 dagen kan de politie beelden van strafbare

camera’s. Wanneer de problemen zich

feiten terugzoeken en gebruiken voor opsporing.

verplaatsen, kijken we of we de camera’s kunnen
verplaatsen binnen het aangewezen gebied.

Bezwaar
Voor het plaatsen van de camera’s is een

Beleid ten aanzien van camera’s

aanwijzingsbesluit gepubliceerd. Hiertegen kunt

In november 2014 heeft de gemeenteraad van

u bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u op

Utrecht het beleidskader Cameratoezicht

www.officielebekendmakingen.nl.

vastgesteld. Daarnaast is het sinds december
2016 mogelijk om camera’s een korte periode in

Werkzaamheden

te zetten als extra impuls in een

Voor het plaatsen van de camera’s moeten

veiligheidsaanpak. Dit heet flexibel

diverse werkzaamheden worden uitgevoerd.

cameratoezicht. De politie is als enige

Deze vinden begin augustus plaats. Aansluitend

gemachtigd om de beelden van deze camera’s

zijn de camera’s operationeel.

rechtstreeks te bekijken. Voor meer informatie
over cameratoezicht kunt u terecht op

Vragen

www.utrecht.nl/cameratoezicht.

Heeft u vragen over de plaatsing van de
camera’s of de veiligheid in de

Privacy

buurt? Neem dan contact op met medewerker

De camerabeelden zijn door fysieke,

veiligheid Hayat Darkaoui.

softwarematige en organisatorische maatregelen

Voor algemene vragen over cameratoezicht kunt

beveiligd. Met de camera’s wordt niet in

u terecht bij Marjolein Mak. Allen zijn te bereiken

woningen gekeken.

via telefoon 14 030 of e-mail

Er wordt met software een grijs vlak over de

secretariaatveiligheid@utrecht.nl.

woning gelegd dat meedraait als de camera

Utrecht.nl

Opmerking: de rode stippen geven de locaties aan waar de camera’s geplaatst worden.

