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Verlenging tijdelijke camera’s omgeving 
winkelcentrum Lunetten 
 
 
In de omgeving van winkelcentrum Lunetten zijn in april twee tijdelijk camera’s geplaatst voor een duur van 
drie maanden. Deze periode wordt verlengd tot en met september 2022.   
 
Waarom camera’s? 
De camera’s worden ingezet om de veiligheid te 
verbeteren. Ze helpen om criminaliteit, overlast van 
groepen op straat te voorkomen. De camera’s 
ondersteunen bij politiewerk.  
 
Waarom een verlenging? 
De inzet van de camera’s lijkt de veiligheid te 
verbeteren. Er wordt minder overlast ervaren. Ook 
hebben de camerabeelden de politie geholpen bij het 
oplossen van een aantal misdrijven.  
 
Waar staan de camera’s? 
Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt u een 
plattegrond met de locaties van deze camera’s. 
  
Privacy 
De politie mag als enige de beelden van de camera’s 
bekijken. Met de camera’s wordt niet in woningen 
gekeken. De beelden worden 28 dagen opgeslagen en 
daarna automatisch gewist.  
 
Bezwaar 
Heeft u bezwaar tegen de camera’s? Kijkt u dan op 
www.officielebekendmakingen.nl hoe u dit doet.  
 
Bel Politie (0900-8844)  
Voor politie als er geen spoed is, maar als u wél 
informatie heeft of contact wilt met uw wijkagent. De 
wijkagenten van uw wijk zijn de heer D. Doorson en R. 
Wesselo. Melden kan ook op www.politie.nl 
 
Bel Gemeente (14030)  
of meld via www.utrecht.slimmelden.nl Meldingen 
gaan bijvoorbeeld over afval, vervuiling, kapotte 

lantaarnpalen, graffiti, overlast, woonfraude of 
bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. 
 
Bel Misdaad M (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. 

 
Meer informatie? 
Heeft u vragen over de geplaatste camera’s of de 
veiligheid in de buurt? Neem dan contact op met de 
afdeling openbare orde en veiligheid wijk Zuid via 
zuid@utrecht.nl of via 14 030. Vraag naar de 
gebiedsmanagers veiligheid.  
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, via 
zuid@utrecht.nl of via algemeen telefoonnummer 
14 030. 
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Locaties van de camera’s 
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