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Geachte raad, 
 
Wij hebben op 8 september jl. kennisgenomen van een drietal besluiten van de 
burgemeester over cameratoezicht. In deze brief informeren wij u over de inhoud 
van deze besluiten en de overwegingen die aan de verschillende besluiten ten 
grondslag hebben gelegen.  
 
1. Verlenging  tijdelijk cameratoezicht Walt Disneyplantsoen (1 oktober 

2015 – 1 maart 2016) 
Op 28 april jl. heeft de burgemeester besloten om van 1 mei tot 1 oktober 2015  
camera’s te plaatsen in de omgeving van het Walt Disneyplantsoen ter handhaving 
van de openbare orde. Aanleiding voor dit besluit waren de aanhoudende overlast 
en het plegen van stelselmatig strafbare feiten door een (bekende) groep personen. 
De overlast had een grote negatieve invloed op het veiligheidsgevoel van de 
bewoners, ondernemers en bezoekers in dit gebied. De overlast bestond uit het 
hinderlijk rondhangen, veroorzaken van geluidsoverlast, plegen van vernielingen en 
vervuiling van de openbare ruimte.  
 
Om de veiligheid in deze omgeving  te vergroten, zijn er sinds juni 2013 
verschillende maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn op integrale wijze 
uitgevoerd en bestaan onder meer uit het houden van meer toezicht door politie, 
handhavers en jeugdboa’s en het benaderen van de overlast gevende groep door 
jongerenwerkers. Ook is sinds kort gestart met de “plus min mee” methode, een 
methode voor de aanpak van overlast gevende groepen. De invoering van 
cameratoezicht per 1 mei 2015 als extra maatregel op voornoemde maatregelen 
heeft een positief effect gehad op het veiligheidsgevoel van de bewoners en bezoekers 
in dit gebied.  
Ondanks de hiervoor genoemde acties is de openbare orde en veiligheid nog niet 
hersteld in dit gebied. Er vinden nog regelmatig incidenten plaats en de aldaar 
verblijvende groep veroorzaakt nog veel overlast. Om die reden wordt de integrale 
aanpak onverminderd voortgezet. Cameratoezicht is een onmisbare schakel om de 
openbare orde en veiligheid op adequate wijze te kunnen blijven handhaven. 
Daarom heeft de burgemeester, in overleg met de andere leden van de 
gezagsdriehoek, het cameratoezicht verlengd van 1 oktober 2015 tot 1 maart 2016. 
 
2. Verlenging tijdelijk cameratoezicht Raaltepad-Enschedepad (1 oktober 

2015-1 maart 2016) 

Om de overlastsituatie van overlast gevende jeugd beheersbaar te maken in de 
omgeving van het Raaltepad en Haarlemplein is deze op integrale wijze door politie, 
jongerenwerk en gemeente aangepakt. Cameratoezicht maakt deel uit van deze 
aanpak. Vanaf juni 2013 zijn camera’s in dit gebied geplaatst. De aanpak is eind 2014 
verder uitgebreid met de “plus min mee” methode.  
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Uit de gesprekken met betrokken partijen en bewoners en monitoring van de situatie 
komt naar voren dat de aanpak zijn vruchten begint af te werpen. De overlast is in een 
groot deel van dit gebied verdwenen en concentreert zich nu nog uitsluitend in de 
omgeving van het pleintje gelegen aan het Raaltepad/Enschedepad. Voortzetting van 
de huidige integrale aanpak inclusief de inzet van cameratoezicht in dit deel van het 
gebied, is nodig om de openbare orde en veiligheid te kunnen blijven handhaven. De 
burgemeester heeft daarom besloten om het cameratoezicht op het pleintje van het 
Raaltepad/Enschedepad te verlengen van 1 oktober 2015 tot 1 maart 2016. Het gaat 
hierbij om één camera.  
 
3. Niet verlengen cameratoezicht Haarlemplein en Raaltepad-

Hilversumpad 
Zoals hiervoor is aangegeven is de overlast in de omgeving van het Haarlemplein en 
het Raaltepad/Hilversumpad afgenomen. In verband daarmee zijn er geen redenen 
om het cameratoezicht in deze omgeving te verlengen. Wel zal het toezicht door de 
politie en Stadstoezicht worden voortgezet. Dit zal gebeuren in samenhang met het 
toezicht op de overlast gevende groep die op de hiervoor genoemde locatie 
Raaltepad/Enschedepad verblijft. De camera’s worden verwijderd in het gebied.  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Almere, 
 
 
 
de secretaris,    de burgemeester, 
A.J. Grootoonk    A. Jorritsma - Lebbink 


