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Pakket openbare ordemaatregelen winkelcentrum Emmerhout

Geachte leden van de raad,
Op 20 augustus jl. heeft het college zich per brief tot uw raad gewend met het verzoek uw
opvattingen te vernemen over de plaatsing van een camera op een drietal hotspots fietsendiefstal in
Emmen. Ik heb gezien dat dit onderwerp op de agenda van uw commissie Bestuur, Middelen en
Economie van 10 september a.s. is geplaatst.
In samenhang met voornoemd bespreekpunt zou ik graag tijdens de commissievergadering met u van
gedachten willen wisselen over mijn plan van aanpak ter bevordering van de openbare orde en
veiligheid in het winkelcentrum Emmerhout. Zoals bekend staan de openbare orde en veiligheid
aldaar, aan de vooravond van de algehele renovatie van het winkelcentrum, onder druk. Er is
leegstand, de vastgoedeigenaar maakt leegkomende panden onbewoonbaar, in een pand is brand
gesticht, een winkel werd overvallen en de sociale veiligheid neemt af door overlastgevende lieden
en samenscholende, zich beradende hangjongeren.
De politie geeft al extra aandacht aan het winkelcentrum. Op mijn voorstel heeft het college in mei jl.
besloten tot aanvullend toezicht door Veiligheidszorg Drenthe. Ik zou deze maatregelen, gelet op de
geconstateerde omstandigheden, willen aanvullen met het instellen van een samenscholingsverbod in
en om het winkelcentrum (met de mogelijkheid van verblijfsontzeggingen) en door cameratoezicht
binnenin het winkelcentrum. Met name dit laatste punt raakt het onderwerp cameratoezicht
fietsendiefstal dat, zoals gezegd, op 10 september a.s. reeds in uw commissie BME aan de orde
komt. De naleving van het samenscholingsverbod zal worden gecontroleerd door de politie. De
uitlezing van de camera's in het winkelcentrum Emmerhout zal geschieden door de medewerkers
van Veiligheidszorg Drenthe, onder verantwoordelijkheid van de politie.
Mijn pakket van maatregelen voor het winkelcentrum Emmerhout zal gelden tot 15 januari 2010, het
moment van de overgang naar de noodwinkelvoorziening.
Ik zal graag uw opvattingen omtrent een en ander vernemen.
Hoogachtend,
)UEgemeester,

2. Cameratoezicht op drie locaties om fietsendiefstal tegen te gaan.
Uit opgaven van de politie blijkt bestendig dat op een drietal locaties bovengemiddeld
veel fietsen worden gestolen. Deze locaties zijn Hoofdstraat/Marktplein bij Hema,
Angelsloërdijk bij Aquarena en Bus/treinstation Emmen.
Wij brengen deze locaties al in aanmerking voor de hierbovengenoemde
plaatsing/uitbreiding van diefstalpreventieve fietsenrekken. Daarnaast zouden wij in
aansluiting op deze verbeterde stallingsmogelijkheden graag zien dat de burgemeester op
de genoemde locaties op basis van zijn bevoegdheid, neergelegd in artikel 2:7 van de
APV, overgaat tot plaatsing van camera's voor een periode van drie jaar. In het lokale
driehoeksoverleg bestaat instemming ten aanzien van dit initiatief en bij de politie
bereidheid om aan de uitvoering ervan mee te werken. In de lokale driehoek bestaat de
overtuiging dat cameratoezicht, mist professioneel uitgevoerd en in samenhang met de
andere voorgestelde maatregelen, een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de
vermindering van de gesignaleerde fietsencriminaliteit. De camera's worden speciaal op
de fietsenstallingen gericht.
Gemeente, politie en stichting Veiligheidszorg Drenthe zullen over de zorgvuldige
uitvoering van het cameratoezicht (het bekijken en samenvatten van de beelden, de
daderopvolging en de bewaking van de privacy) afspraken maken.
De burgemeester wenst gaarne, voordat hij omtrent cameraplaatsing besluit, over de
hierbedoelde cameraplaatsing het gevoelen van uw raad te vernemen, opdat hij daarmee
bij de uitoefening van zijn, door uw raad gegeven, bevoegdheid rekening kan houden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen
de/gémeentesecretaris,
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