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Plaatsen camera op het Lepelenburg
In het park Lepelenburg wordt 1 camera geplaatst. Politie en gemeente Utrecht doen dit om
overlast en criminaliteit in het park tegen te gaan.
Waarom een camera in het park?

Bel 14030 of meld via

verbeteren. Cameratoezicht helpt om

overlast.

De camera wordt ingezet om de veiligheid te
criminaliteit en dealen in het park terug te

dringen. Camera’s ondersteunen bij toezicht en
handhaving en politiewerk. Met de beelden kan
de politie strafbare feiten terugzoeken en
gebruiken voor opsporing.
Waar komt de camera?

Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt u een
plattegrond met de locatie van de camera.

Privacy

www.utrecht.slimmelden.nl bij vernieling of
Bel 0800-7000 of via

www.meldmisdaadanoniem.nl

Voor als u wilt melden over criminaliteit en niet
bekend wilt worden bij de politie of dader.

Anonimiteit en veiligheid van de melder staan
voorop bij Meld Misdaad Anoniem
Bezwaar

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

De politie mag als enige de beelden bekijken.

Werkzaamheden

De beelden worden 28 dagen opgeslagen en

diverse werkzaamheden worden uitgevoerd.

Met de camera wordt niet in woningen gekeken.
daarna automatisch gewist.

Voor het plaatsen van de camera moeten
Deze vinden eind september plaats.

Meld overlast en verdachte situaties

Vragen

misdrijf ziet gebeuren. Bel ook 1-1-2 als u een

camera of de veiligheid in de

Bel 112 bij een gevaarlijke situatie, of als u een
verdachte situatie ziet, zoals drugshandel of

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

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

maar als u wél informatie heeft of contact wilt
met uw wijkagent. Melden kan ook op

Heeft u vragen over de plaatsing van de
buurt? Neem dan contact op met veiligheid

Binnenstad, dhr D. van Ommeren te bereiken via
tel nr 14 030.

Voor algemene vragen over cameratoezicht kunt
u terecht bij www.utrecht.nl/cameratoezicht of

Marjolein Mak via m.mak@utrecht.nl.

www.politie.nl.

Verspreidingsgebied: Alle woningen die aan Park Lepelenburg grenzen

Utrecht.nl

Opmerking: de blauwe punt geeft aan waar de camera ongeveer geplaatst word.

