Afdeling Veiligheid
E-mail
secretariaatveiligheid@utrecht.nl
Telefoon
14 030
www.utrecht.nl/veiligheid

Wijkbericht

mei 2019

Plaatsen tijdelijke camera’s rond Winkelcentrum Gagelhof
Op- en rond Winkelcentrum Gagelhof plaatsen we tijdelijk drie camera’s op de

Oranjerivierdreef, Nigerdreef en Voortrekkersdreef van 29 april tot 2 augustus. Dit doen we om
criminaliteit en overlast voor bewoners, bezoekers en ondernemers te voorkomen.
Waarom camera’s in het gebied rond
winkelcentrum Gagelhof?

Bel 0900-8844 Voor politie als er geen spoed is,

Het plein voor winkelcentrum Gagelhof is al jaren

maar als u wél informatie heeft of contact wilt

kleine winkelcentrum Gagelhof zijn

www.politie.nl.

een plek waar overlast wordt ervaren. Rond het
alcoholgebruikers, drugsgebruikers en dealers

vaak hinderlijk aanwezig. Naast overlast leidt dit
ook tot incidenten. In het gebied is het aantal

met uw wijkagent. Melden kan ook op

Bel 14030 of meld via wwwutrecht.slimmelden.nl
bij vernieling of overlast.
Bel 0800-7000 of via

autokraken, fietsdiefstallen en vernielingen

www.meldmisdaadanoniem.nl.

straatroven plaats. De camera’s ondersteunen bij

bekend wilt worden bij de politie of dader.

hoog. Ook vonden recentelijk bedreigingen en

politiewerk. Met de beelden van de camera’s kan
de politie strafbare feiten terugzoeken en
gebruiken voor opsporing.
Waar komen de camera’s?

Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt u een

Voor als u wilt melden over criminaliteit en niet
Anonimiteit en veiligheid van de melder staan
voorop. bij Meld Misdaad Anoniem
Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen de camera’s? Kijkt u dan
op www.officielebekendmakingen.nl hoe u dit

plattegrond met de locaties van de camera’s.

doet.

Privacy

Werkzaamheden

camera’s bekijken. Met de camera’s wordt niet in

diverse werkzaamheden worden uitgevoerd.

De politie mag als enige de beelden van de
woningen gekeken.

De beelden worden 28 dagen opgeslagen en

Voor het plaatsen van de camera’s moeten

Deze vinden begin mei plaats.

daarna automatisch gewist.

Vragen

Meld overlast en verdachte situaties

camera’s of de veiligheid in de

Bel 112 Bij een gevaarlijke situatie, als er levens
op het spel staan of als u een misdrijf ziet

gebeuren. Bel ook 1-1-2 als u een verdachte

situatie ziet, zoals drugshandel of

voorbereidingen voor woning- of auto-inbraak
en vermeld dat er cameratoezicht is.

Heeft u vragen over de plaatsing van de
buurt? Neem dan contact op met medewerker
veiligheid A. Mooij of F. van der Mark via

tel.14030, email: veiligheidovervecht@utrecht.nl

Voor algemene vragen over cameratoezicht kunt

u terecht bij www.utrecht.nl/cameratoezicht of
Marjolein Mak via m.mak@utrecht.nl.

Utrecht.nl

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

Verspreidingsgebied: gebied omgeven door Pretoriadreef, Nataldreef, Zambesidreef, Nijldreef, Cheopsdreef
Singaporedreef, Marokkodreef, Cobradreef, Kwangodreef

