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Cameraplaatsingen in de gemeente

Geachte leden van de raad,
Vanuit de zorg voor een schoon en veilig nieuw centrum van Emmen, inclusief het nieuwe Raadhuisplein, wil
ik u graag informeren en raadplegen over de plaatsing van een aantal nieuwe camera's in het openbaar gebied.
Dat is mijn gebruikelijke benadering bij het toepassen van mijn - door uw raad gegeven - bevoegdheid tot het
plaatsen van camera's op basis van art 2:38 APV.
Ik geef u eerst het overzicht van de huidige plaatsingen, waarover ik u in de afgelopen jaren steeds informeerde
en raadpleegde, en vervolgens van de nieuwe plaatsingen.
1.

Huidige plaatsingen.

Momenteel staan verspreid in de gemeente camera's geplaatst op de locaties:
voorterrein Aquarena
voorterrein NS-Station Emmen
voorterrein NS-Station Emmen-zuid
voorterrein NS-Station Nieuw-Amsterdam
Badde Nieuw Weerdinge
openbaar terrein bij Rabo Emmer-Compascuum
hoek Haagjesweg/Meerstraat Emmermeer
Daarnaast werden in Emmen-Centrum camera's geplaatst:
op de hoek van de min. Kanstraat,
bij de Hema (2),
op de Markt en
bij de fietsenstalling Wilhelminastraat.
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2.

Voorgenomen nieuwe plaatsingen in Emmen-Centrum.

Op bijgevoegde plattegrond van Emmen-centrum zijn in rood alle, dus de bestaande en de nieuwe,
cameralocaties aangegeven. Daarnaast zijn met een "B" de nieuw geplaatste bollards aangeduid. Ze worden
hier voor de volledigheid vermeld omdat de nieuwe bollards een camera hebben in verband met de
voertuigherkenning.
De nieuwe voorgenomen cameraplaatsingen betreffen de plekken:
extra camera bij de Hema
hoek not. Oostingstraat/Wilhelminastraat
midden op de Markt voor de Grote kerk
hoek Kapelstraat/Wilhelminastraat
vier plaatsingen op het nieuwe Raadhuisplein (nog nader te bepalen)
Alle camera's zijn/komen in beheer en onderhoud bij de gemeente. De uitlezing van de beelden geschiedt in
principe achteraf en gebeurt door de politie.
Graag verneem ik uw overwegingen over de nieuwe cameraplaatsingen en het geschetste totaalbeeld.

Hoogachtend,
de burgemeester van Emmen,

C. Bijl

