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Onderwerp

: Mobiel cameratoezicht binnenstad

Beste meneer, mevrouw,
Binnenkort vindt in het centrum van Weert weer de kermis plaats. In de wijde omgeving
vind u nergens een kermis die zo groot is, die zoveel publiek trekt en waar toch zo’n
gemoedelijke sfeer heerst. U woont in de binnenstad en krijgt veel van de sfeer mee.
Daarom wil ik u in deze brief informeren over maatregelen die we nemen om de kermis
veilig en gezellig te houden.
Preventief cameratoezicht
Tijdens de drukke kermisdagen op zaterdag en zondag is veel publiek aanwezig in het
centrum. Voor het preventief handhaven van de openbare orde en veiligheid gaat de
gemeente dit jaar, in overleg met de politie, het toezicht uitbreiden met cameratoezicht.
Het instellen van tijdelijk cameratoezicht is een bevoegdheid van de burgemeester.
Waar
Het volgen en sturen van publiekstromen bij drukke evenementen, zoals bij de kermis, is
belangrijk voor de veiligheid van het publiek. Daarvoor worden drie mobiele camera’s
geplaatst op de volgende locaties:
Langstraat ter hoogte van de Van Berlostraat;
Markt, ter hoogte van het Jacob van Horne museum;
Hegstraat, achterzijde voormalig stadhuis.
Daarnaast hangt er al sinds 2012 een mobiele camera op de Oelemarkt voor toezicht op
het uitgaanspubliek. Deze camera wordt ook tijdens de kermis gebruikt.
Wanneer
Het cameratoezicht vindt plaats op zaterdag 24 september van 15.00 uur tot 1.00 uur en
zondag 25 september van 15.00 uur tot 0.30 uur. Het reguliere cameratoezicht via de
camera op de Oelemarkt vindt plaats tijdens de avonduren die daarvoor zijn vastgesteld.
Privacy
De drie camera’s hebben zicht op de kermisterreinen en doorloopstraten (welk gebied het
betreft ziet u in bijgevoegde plattegrond).
De privacy van de omwonenden is gewaarborgd, dit wil zeggen dat de camera’s enkel
beelden opnemen van de openbare ruimte. Beelden van panden worden afgeschermd.
De camerabeelden worden 'live' bekeken, onder regie van de politie. Registreren de
camera’s ongeregeldheden dan reageert de politie direct.
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Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan de burgemeester. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ Weert
Let op een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het kermisteam van de gemeente Weert.
Zij zijn te bereiken via tel nummer 0495 – 575375 / 575347 of stuur een mail naar
kermis@weert.nl.
Tijdens alle kermisdagen, dus ook in het weekeinde, kunt u met vragen bellen naar 0495 575 000. Via het keuzemenu optie ‘kermis’ wordt u dan verbonden met een van de
medewerkers van het kermisteam.
Ik wens u een fijne kermis.
Met vriendelijke groet,

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

