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Inleiding 

Deze evaluatie geeft informatie over de ontwikkelingen en effecten voor wat betreft het cameratoezicht in het 
gebied Kromhout, Vrieseplein, Cornelis de Witstraat, beginnend op de Kruispunt Kromhout/Noordendijk tot 
aan het kruispunt Cornelis de Wittstraat/Johan de Wittstraat, inclusief het gehele Vrieseplein. Sinds januari 
2019 zijn er op de genoemde locaties drie tijdelijke camera's geplaatst. Bij het besluit tot plaatsing is tegelijk 
bepaald dat de aanwezigheid van de camera's na vier maanden geëvalueerd zou worden. In mei 2019 heeft de 
burgemeester het besluit genomen om het cameratoezicht te verlengen tot 1 oktober 2019.   
 
Deze notitie heeft tot doel om het publieke cameratoezicht in dit gebied te evalueren en te adviseren over 
voortzetting dan wel beëindiging van het cameratoezicht op deze locaties.  

Aanleiding  

In dit gebied en directe omgeving zijn diverse hulpverleningsinstanties gevestigd. Enkele van deze zijn dagop-
vang Leger Des Heils, nachtopvang Leger Des Heils, sociaalverblijf Leger Des Heils, Team toeleiding en Bemoei-
zorg, Reclassering, Antes (specialist in psychiatrie en bij verslaving), Diakonaal Aandachtscentrum, Stay Clean 
van De Hoop en Yulius (geestelijke gezondheidszorg). Dit heeft tot gevolg dat er in dit gebied verhoudingsge-
wijs veel alcoholisten, drugsgebruikers en personen met geestelijke problematiek aanwezig zijn, en de hele dag 
een stroom mensen in dit gebied lopen.  
 
De afgelopen jaren zijn er twee belangrijke veranderingen geweest in dit gebied. In september 2015 is er in de 
Cornelis de Witstraat een grote supermarkt geopend en medio 2017 werd de sluitingstijd van de dagopvang 
van het Leger Des Heils vervroegd van 18:00 uur naar 14:45 uur. De komst van de nieuwe supermarkt heeft 
ertoe geleid dat er redelijk dichtbij voor niet veel geld alcohol gekocht kan worden. Het vervroegen van de 
sluitingstijd van de dagopvang van het Leger Des Heils heeft ertoe geleid dat veel gebruikers van de dagopvang 
ruim 3 uur geen opvang hebben als ze ook gebruik maken van de nachtopvang. Dit heeft tot gevolg dat veel 
personen zich ophouden op het Vrieseplein en in de omgeving van de supermarkt. De route van het Kromhout 
naar het centrum, alsmede de aanwezigheid van een grote supermarkt aan de Cornelis de Wittstraat, maakt 
dat deze groepen zich meer dan voorheen op het Vrieseplein, aan het Kromhout en in de Cornelis de Wittstraat 
ophouden en de kans op incidenten op deze concentratie groter is dan voorheen. Door de aanwezigheid van 
deze diverse hulpverleningsinstanties en de twee belangrijke veranderingen in dit gebied, bestond de vrees 
voor een toename van overlast voor de wijk, waardoor er in januari 2019 is besloten om drie tijdelijke camera's 
te plaatsen. In mei 2019 is besloten om het cameratoezicht te verlengen tot 1 oktober 2019.  
 
Bevindingen 
De politiecijfers van de afgelopen acht maanden laten een aantal bijzonderheden zien. De overtredingen apv, 
ruzie/twist, mishandeling, diefstal fiets, winkeldiefstal, aantasting openbare orde en vernieling zijn ondanks 
cameratoezicht gestegen. In de eerste maanden van dit jaar leek het erop dat deze cijfers waren gedaald, maar 
de afgelopen vier maanden zijn de meldingen toegenomen. Een van de oorzaken kan zijn dat de zomer er nog 
aan kwam en dat mensen dan vaker en langer buiten zijn. Daarnaast bevestigen observaties dat het Krombout 
een centrale as is geworden waar de bezoekers van de diverse hulpinstanties over en rond bewegen. Dit is 
doorgaans niet overlastgevend maar wel waarneembaar door bepaalde houding, verschijning en gedrag.  
 
Visie op de buurt en het cameratoezicht 
De camera's worden maandag tot woensdag tot 17:00 uur en donderdag tot zaterdag 24 uur per dag uitgeke-
ken bij de afdeling handhaving Dordrecht. Uit het camerajournaal blijkt dat de medewerkers van handhaving 
regelmatig overtredingen en ongeregeldheden waarnemen. Doordat de Afdeling Handhaving Dordrecht de 
camerabeelden live uitkijkt, kunnen meldingen van incidenten direct doorgezet worden naar de politie. Als de 
politie een melding direct kan opvolgen, leidt dit regelmatig tot het laten stoppen van overlastsituaties, het 
uitreiken van een (waarschuwing) wijkverbod en/of het uitschrijven van een bekeuring. Er werden in 2019 in 
het gebied Vrieseplein ongeveer 40 waarschuwingen wijkverbod en/of wijkverboden uitgereikt. De waarne-
ming van de BOA bij cameratoezicht leidt sneller tot een uitschrijving van een bekeuring en/of wijkverbod door 
politieambtenaren.  
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Tevens worden er repressieve acties gehouden, waarbij de camera's ook als middel worden ingezet. Daarnaast 
worden de beelden achteraf bekeken wanneer er sprake is geweest van een incident of misdrijf. Wat wel een 
aandachtspunt is, is dat de overlast zich verplaatst.  
 
Op basis van de cijfers over het eerste gedeelte van 2019, is de verwachting dat het aantal incidenten tussen de 
aantallen van de jaren 2016 en 2017 zal uitkomen. De verwachting is tevens dat als cameratoezicht wordt ge-
stopt dat de druk op het woon- en leefklimaat en de daarbij behorende politiecijfers significant zullen stijgen. 
Daarnaast is de verwachting dat de preventieve werking van de camera's wegvalt en dit zal de druk op de om-
geving verhogen. De politie adviseert om het cameratoezicht te continueren en de mobiele camera's te ver-
vangen door vaste camera's. Dit zal de kwaliteit van de beelden ten goede komen en tot een nog betere aan-
pak leiden. Een aandachtspunt is wel dat bewoners, politieambtenaren en medewerkers van handhaving waar-
nemen dat overlastplegers zich bewust ophouden buiten het zicht van de tijdelijke camera’s. In januari wordt 
er in overleg met diverse partners gesproken over de doorontwikkeling van de aanpak overlast in dit gebied.   
 
Conclusies 
 

1. Het aantal overtredingen apv, ruzie/twist, mishandelingen, diefstal fiets, winkeldiefstal, aantasting 
openbare orde en vernieling zijn ondanks cameratoezicht gestegen. Hierbij dient opgemerkt te wor-
den dat er door het cameratoezicht waarschijnlijk meer incidenten geregistreerd worden dan voor-
heen het geval was.  

 
2. Het cameratoezicht blijkt een succes als het gaat om resultaten op het gebied van toezicht op overlast 

en criminaliteit. De afdeling Handhaving neemt veel waar en signaleert regelmatig incidenten die 
doorgegeven worden aan de politie. Dit verschilt van een vechtpartij tot een diefstal van een fiets.  
 

3. De politie acht het noodzakelijk om de camera's in dit gebied te behouden omdat de preventieve wer-
king van de camera's groot is. Zonder cameratoezicht verwacht de politie dat de preventieve werking 
wegvalt. Dit zal de druk in de omgeving vergroten en de politie verwacht daarnaast een groter aantal 
(niet of lastig op te lossen) incidenten.  
 

4. De verwachting is dat door de camera's de toename van het aantal incidenten beperkt kan worden 
gehouden. In de omgeving staat het veiligheidsgevoel onder druk met name door de toename van het 
aantal incidenten. De verwachting is dat door de camera's de toename van het aantal incidenten be-
perkt kan worden gehouden. 
 

5. Het continueren van het cameratoezicht is gewenst. De effectiviteit van het cameratoezicht is tot nu 
toe door de kwaliteit van de camerabeelden echter nog niet optimaal geweest. Bij de politie leeft de 
wens de huidige tijdelijke camera's in te wisselen voor vaste camera's. Deze wens komt primair voort 
uit deze evaluatie en secundair om tot een meer optimaler gebruik van de camera's te komen. Bij ver-
vanging van de mobiele camera's naar vaste camera's wordt de kwaliteit van de camerabeelden opti-
maler.  
 

6. Het afgelopen jaar zijn er diverse beheersmaatregelen genomen in en rondom dit gebied. Aan de be-
woners zijn vragen gesteld over de zichtbaarheid, het effect van de maatregelen en welke aanvullende 
maatregelen gewenst zijn. De bewoners vragen om de camera's in het gebied te continueren.   

 
7. Resumerend kan worden vastgesteld dat het cameratoezicht een belangrijke bijdrage levert aan de 

handhaving van de openbare orde in het gebied Kromhout, Vrieseplein en Cornelis de Witstraat.  
 
 
 
 
 
 
 

Opgesteld door Politie (Basiseenheid Drechtsteden-Binnen) 
en Gemeente (Openbare Orde en Veiligheid), 

19  december 2019 


