
      

 

 

Veiligheidsanalyse inzake Cameratoezicht Kromhout Vrieseplein e.o. 

 

1. Inleiding 

In dit gebied en directe omgeving zijn diverse hulpverleningsinstanties gevestigd. Enkele van deze zijn 

de dag,- en nachtopvang Leger des Heils, beschermd wonen  Leger des Heils, Team Toeleiding en 

Bemoeizorg, Reclassering, een coffeeshop en Yulius geestelijke gezondheid. Dit heeft tot gevolg dat 

er in het gebied verhoudingsgewijs veel alcoholisten, drugsgebruikers en personen met geestelijke 

problematiek aanwezig zijn, en de hele dag een stroom mensen in dit gebied lopen. 

 

De afgelopen drie jaar zijn er twee belangrijk veranderingen geweest in dit gebied. In september 

2015 is er in de Cornelis de Wittstraat een grote supermarkt geopend en medio 2017 is de 

sluitingstijd van de dagopvang van het Leger des Heils vervroegd naar 14.45 uur in plaats van 18.00  

uur. De komst van de nieuwe supermarkt heeft er toe geleid dat er redelijk dichtbij voor niet veel 

geld alcohol gekocht kan worden. De groep die gebruik maakt van de dag- en nachtopvang kan sinds 

half december vanaf 10.00 uur terecht in de Vorming op terrein van het Leger des Heils.  

 

2. Doel 

Het doel van het cameratoezicht is het handhaven van de openbare orde en veiligheid op basis van 

artikel 151c van de Gemeentewet. In de omgeving staat het veiligheidsgevoel op straat en van de 

bewoners in het gebied onder druk vanwege de toename van incidenten. Door de inzet van camera's 

moet worden voorkomen dat het aantal incidenten toeneemt en op termijn een afname in het aantal 

incidenten bewerkstelligd kan worden, waardoor het veiligheidsgevoel weer toe kan nemen. 

 

Het cameratoezicht staat naast de verhoogde inzet van politie en handhaving in dit gebied. Vanuit 

het Leger des Heils worden naast de verruimde openstelling van de Vorming  een beveiliger ingezet 

die de directe omgeving van het Leger des Heils in de gaten houdt. 

Een bijkomend voordeel is dat ingeval van overtredingen of misdrijven de camerabeelden achteraf 

ook voor strafrechtelijk onderzoek kunnen worden opgevraagd. In het kader van de openbare orde 

worden de beelden maximaal 28 dagen bewaard. 

 

3. Veiligheidsanalyse 

Bij deze veiligheidsanalyse zijn twee bijlagen bijgevoegd. Op één staan de politiecijfers van de 

Dubbeldamseweg Noord en de Blekersdijk. Op de andere staan de politiecijfers van het 

aangevraagde gebied, Kromhout, Vriesebrug, Vrieseplein, Cornelis de Wittstraat, Cornelis de 

Wittplaats, Vrieseweg en de Blekerhof. De cijfers zijn van 2015 tot en met 01 oktober 2018. 

De politiecijfers van de Dubbeldamseweg Noord/Blekersdijk zijn bijgevoegd, omdat nog dit jaar de 

dagopvang van het Leger des Heils wordt gesloten en verplaatst naar het gebouw van het Leger des 

Heils aan het Kromhout. De cijfers van dit gebied laten zien dat in de betreffende buurt sprake is van 

veel incidenten op het gebied van overlast, mishandeling, A.P.V., ruzie/twist, vernieling en aantasting 



van de openbare orde. Vanaf 2017 zijn de cijfers gedaald. Vermoedelijk is de oorzaak hiervan gelegen 

in het vroeger sluiten van de dagopvang van het Leger des Heils.  

Ook de politiecijfers van het aangevraagde gebied laten zien dat overlast, mishandeling, A.P.V., 

ruzie/twist, vernieling en aantasting van de openbare orde elk jaar het grootste aandeel van de 

incidenten vormen. Vooral in 2017 zijn deze cijfers hoog. Dit is voornamelijk gekomen door een 

aantal personen die elke dag voor overlast hebben gezorgd en een groep personen op het 

Vrieseplein. De politie heeft hier een aantal repressieve acties gehouden en een overlastgever heeft 

een gebiedsverbod gekregen om de overlast terug te dringen. Hierdoor zijn de cijfers in 2018 

enigszins gedaald.  

 

5. Afwegingskwadrant 

Bij de afweging om cameratoezicht in te zetten wordt gekeken naar de effecten van de objectieve en 

subjectieve veiligheid. Uit de cijfers en de geluiden van de partners lijkt het erop dat cameratoezicht 

op beiden een positief effect heeft. 

 

Vanuit de verschillende diensten en partners wordt veel inzet gepleegd om incidenten te voorkomen. 

Het is afwachten hoe de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils de buurt zal 

beïnvloeden. Het voordeel is dat het Leger des Heils zijn focus nu op een locatie kan richten en 

personen gedurende de hele dag op het terrein van het Leger des Heils kunnen verblijven. 

Tegelijkertijd is iedereen vrij om te gaan en te staan, waardoor de situatie nooit helemaal te 

beteugelen is.  

De camera's draaien 24 uur per dag, zeven dagen per week en worden op vooraf afgesproken tijden 

live uitgekeken. Deze tijden komen overeen met de momenten waarop het doorgaans druk is in de 

buurt. Bij live uitkijken kan sneller en effectiever worden gereageerd op incidenten en kan het 

toezicht efficiënter worden ingericht. Tussen de meldkamer en de politie worden afspraken gemaakt 

over het live uitkijken van de beelden en de wijze waarop gerapporteerd wordt. Daarnaast worden 

de beelden opgeslagen, waardoor ook achteraf beelden die niet live zijn uitgekeken, teruggekeken 

kunnen worden ten behoeve van opsporing. De inzet van de afgelopen jaren laat zien dat er in ieder 

geval geen toename is van incidenten in het gebied en recentelijk lijkt een daling te zijn ingezet. 

 

Daarnaast hebben de camera's een positief effect op de subjectieve veiligheid. De bewoners in de 

omgeving hebben via verschillende kanalen laten horen te vrezen voor een toename van overlast en 

onveiligheid. Door het plaatsen van camera's is er meer toezicht wat het veiligheidsgevoel verhoogt. 

Hoewel camera's in potentie de privacy van mensen kunnen aantasten, zijn hierover geen geluiden 

bij de gemeente of de partners bekend. Om de privacy in het privédomein te garanderen, worden 

alle ramen en deuren van privéruimten geblurd, zodat niet naar binnen gekeken kan worden. Deze 

blurring vindt via aparte software plaats waar de toezichthouders geen toegang toe hebben.  

 

5. Noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit 

Om de verstoringen van de openbare orde en misdrijven in dit gebied tegen te gaan, zijn er de 

afgelopen tijd verschillende middelen ingezet. Er zijn preventieve en repressieve acties gehouden 

door politieambtenaren en medewerkers van Handhaving. Ook is er een Mobiele Camera Unit 

geplaatst op de Cornelis de Wittstraat. De ingezette middelen die gebruikt zijn, leveren onvoldoende 

resultaat op. Het Leger des Heils neemt extra maatregelen in de directe omgeving, maar dit is niet 

voldoende om de objectieve en subjectieve veiligheid te verbeteren. De inzet van het cameratoezicht 

is een aanvullende maatregel om de openbare orde te kunnen handhaven. 



 

De inzet van camera's is proportioneel nu verschillende maatregelen van kracht zijn om de situatie te 

controleren en de camera's daar aanvullend op zijn. In eerste instantie wordt gewerkt met mobiele 

camera's om het effect ervan te meten. De camera's worden daarvoor enkele maanden geplaatst. Bij 

het gewenste effect kan worden overwogen vaste camera's te plaatsen.  Ook is sprake van een 

passende maatregel omdat de camera's dienen als extra ogen en oren in de wijk en het gat opvullen 

waar direct toezicht vanwege beperkte capaciteit niet 24 uur per dag te garanderen is. 

 

7. Advies 

Het advies is om over te gaan tot instelling van cameratoezicht in het gebied, Kromhout, Vrieseplein, 

Vriesebrug, Cornelis de Wittplaats, Cornelis de Wittstraat, Vrieseweg en Blekershof. Het advies is om 

die camerabeelden in overleg met handhaving en overige partners af te stemmen voor die 

momenten waarop live uitkijken noodzakelijk is. Het live uitkijken kan aangepast worden naar 

behoefte. Ook op momenten dat niet live wordt uitgekeken zijn de camerabeelden beschikbaar 

omdat deze 24/7 worden opgenomen. Het voorstel is om de camera's in eerste instantie voor vier 

maanden te plaatsen en na drie maanden te evalueren of (langdurige) verlenging noodzakelijk is. 

  

 

    


