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Beste meneer, mevrouw, 
 
Vanaf augustus 2019 is er in het Weverspark en aan het Advocaat Botsplein zes maanden lang 
cameratoezicht ingesteld. De camera’s zijn geplaatst vanwege de hinderlijke overlast op en rond deze 
locaties. In deze brief vertellen wij u hoe het nu gaat. 
 
De overlast is verminderd 
De afgelopen zes maanden is de overlast verminderd. Dat bleek uit de camerabeelden en uit gesprekken 
met betrokken organisaties en omwonenden. De camera’s hadden een tijdelijk karakter. 
 
Overleg met de buurt 
We hebben zowel bij de start van het cameratoezicht als tussentijds en aan het eind contact gehad met de 
buurt. Zo hebben we in december de situatie met omwonenden en partners besproken. Daaruit kwam naar 
voren dat de camera-inzet vooral in de eerste weken effect had. We hebben in februari de situatie opnieuw 
besproken met het buurtpreventieteam Weverspark, LEV-groep, woningcorporaties en de politie. Men 
bevestigde dat het aantal meldingen minimaal is en dat de situatie ook als rustiger ervaren wordt. Daarom 
hebben we ervoor gekozen om de camera’s weg te halen. 
 
We blijven aanwezig in de buurt 
Wij blijven de buurt intensief in de gaten houden. Zo zijn de boa’s van het team Toezicht en Handhaving een 
aantal keer per dag aanwezig. Ook werken er sinds kort speciale straatcoaches in de Binnenstad. Zij werken 
samen met politie, gemeente en andere organisaties. 
 
Blijf overlast melden 
Ook u kunt helpen. Door overlastsituaties en verdachte situaties te melden. Hieronder leest u waar u terecht 
kunt.  
 
 

Noodsituaties (u heeft met spoed brandweer, politie of ambulance 
nodig). 

112  

Geen spoed, wel politie 0900 8844 
Melding doen bij de gemeente (incl. bij team Toezicht en Handhaving). 14 0492 / helmond.nl/meldpunt  

 
 
 



 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over deze brief. Bel dan de gemeente (14 0492) of stuur een e-mail naar 
buurtpreventie@helmond.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, 
 
 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                   H.J. de Ruiter  
de burgemeester                                                           de secretaris  
 


