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Onderwerp: Tijdelijke camera wordt definitieve camera 

 

 

   

 

Beste leden van de gemeenteraad, 
 
In de Raadsinformatiebrieven 77 (d.d. 06-07-2020) en 87 (d.d. 11-08-2020) informeerden wij u over de 
plaatsing van de tijdelijke camera’s in het Weverspark en omgeving. Het plaatsen van drie tijdelijke camera’s 
was een zichtbare interventie in reactie op de ongeregeldheden in juni 2020. Met deze Raadsinformatiebrief 
informeren wij u over de uitkomsten van de evaluatie van de drie tijdelijke camera’s Weverspark en 
omgeving en de aanpassingen die we gaan doorvoeren.  
 
Aanleiding 
Vanwege structurele en langdurige overlast in de omgeving van het Weverspark en het Advocaat Botsplein, 
in de vorm van ernstige ongeregeldheden en overtredingen van de openbare orde, zijn drie tijdelijke 
camera’s geplaatst. Dankzij een integrale aanpak samen met de bewoners is het inmiddels rustiger 
geworden in en rondom het Weverspark. Daarom is het goed om het cameratoezicht onder de loep te 
nemen en te bekijken op welke plek cameratoezicht gecontinueerd moet worden. Om die reden is het 
cameratoezicht geëvalueerd met bewoners.  
 
 
Uitkomsten evaluatie tijdelijk cameratoezicht Weverspark  
De evaluatie is in twee stappen uitgevoerd. In december 2020 is een enquête afgenomen bij de 
omwonenden van het Weverspark en op 15 december hield de burgemeester een digitale straatvergadering.   
De drie belangrijkste uitkomsten van de evaluatie:  

 De plaatsing van de tijdelijke camera’s hadden een positief effect op het veiligheidsgevoel. 

 Omwonenden beschouwen het gefaseerd afbouwen van de tijdelijke camera’s als een logische 

vervolgstap. Wel vragen zij om het cameratoezicht aan het Advocaat Botsplein (parkeerplaats Lidl) 

te continueren.   

 Omwonenden willen meedenken over alternatieven voor cameratoezicht. 

 
Tijdelijke camera wordt een permanente camera 
De tijdelijke camera aan het Advocaat Botsplein wordt vervangen door een permanente camera in de 
Heistraat te verplaatsen. Dankzij deze verplaatsing hebben wij nu zicht op de gehele Heistraat én op het 
Advocaat Botsplein. Op bijgaande twee afbeeldingen kunt u zien wat de tijdelijke camera aan het Advocaat 
Botsplein filmde (blauwe vlak) en wat de herplaatste camera filmt (rode vlak). Het gele vlak in de 
afbeeldingen geeft de positie van de camera weer.  
 



 

 

 
 
Daarnaast blijft de tijdelijke camera ter hoogte van Binnendoor langer actief. Hiermee wordt voorlopig nog 
toezicht gehouden op het Weverspark. Dit komt tegemoet aan de wens van bewoners om het 
cameratoezicht in stappen af te bouwen. Deze camera blijft actief tot september 2021. De camera ter hoogte 
van Van der Foelartstraat wordt in maart 2021 verwijderd.  
 
 
Vervolgonderzoek in mei/juni 
Als vervolg op de evaluatie van december voeren wij in mei/juni 2021 een vervolgonderzoek uit. Met dit 
vervolgonderzoek wordt de veiligheidsbeleving in kaart gebracht. Tegelijkertijd kijken we naar de effecten 
van de genomen maatregelen, zoals de nachtelijke afsluiting Weverspark, buurtpreventiegroep Weverspoort, 
het cameratoezicht en andere acties. Met dit onderzoek kunnen omwonenden meedenken over 
alternatieven voor cameratoezicht. De uitkomsten van het vervolgonderzoek worden via een 
Raadsinformatiebrief met u gedeeld.  
 
Alle acties en interventies zijn onderdeel van het programma Versterkingsplan Binnenstad-Oost. Zo zorgen 
wij ervoor dat de binnenstad – waar het Weverspark toe behoort – weer een fijne plek is waar veiligheid en 
gezelligheid bovenaan staan.  
 
 
Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
de burgemeester de secretaris 
 


