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Bespreeknotitie Cameratoezicht in het park 
 
 
Breda, 4 november 2015 
 
Geachte commissieleden, burgemeester, 
 
Het kloppende groene hart van Breda en de doorgangsroute van het station naar 
het centrum. Een plek waar men feestviert tijdens Palm Parkies en Breda Barst 
en met lekker weer in bikini of zwembroek ligt te bakken in de zon.  
 
Ook qua veiligheid is het goed toeven in het park. Er gebeurt wel eens wat, maar 
het park is zeker geen negatieve uitschieter als men de gehele binnenstad (het 
stadshart) bekijkt. Van alle geregistreerde incidenten in het stadshart, doet nog 
geen 7% zich voor in het park. Van de 47 geregistreerde geweldsincidenten, 
deden zich er 2 voor in het park. Van de 43 bedreigingen in het stadshart, 
vonden er 3 plaats in het park. Van de 275 mishandelingen, vonder er 13 plaats 
in het park.  
 
Natuurlijk: elk misdrijf is er één teveel. Objectief gezien moeten we echter 
constateren dat het goed toeven is in het park en dat het er – zeker vergeleken 
met de rest van het centrum – relatief veilig is. Wij vinden het dan ook zeer 
opvallend dat in de raadsbrief van 17 september aan wordt gegeven dat het een 
overweging zou zijn in de nachtelijke uren gebruik te maken van cameratoezicht 
in het park. Waarom juist hier – in dit relatief veilige stukje Breda – grijpen naar 
een dergelijk vergaand middel als cameratoezicht? (1)  
 
In de raadsbrief staat te lezen dat de politie te kennen heeft gegeven dat 
cameratoezicht wenselijk wordt geacht. De reden? Bezoekers mijden het park ‘s 
nachts, omdat het niet als veilig wordt ervaren. Geopperd wordt om camera’s te 
plaatsen langs de doorgaande route die ’s nachts opnames zullen maken. De 
burgemeester merkt op dat de camera’s niet permanent zullen worden bekeken 
en dat er dus niet direct opvolging kan worden gegeven aan incidenten in het 
park. Geopperd wordt dus om geld te pompen in het ophangen van camera’s 
zodat achteraf kan worden vastgesteld wat er gebeurd is. Misdrijven worden 
hiermee niet voorkomen nu niet direct kan worden ingegrepen. Camera’s die niet 
uitgekeken worden en beelden waar niet direct op gereageerd kunnen worden 
creëren een schijnveiligheid en daar heeft niemand iets aan.  
 
Er zijn zeker andere manieren te bedenken om het park aan te pakken. Manieren 
die het gevoel van veiligheid wellicht nog veel meer doen toenemen. Zo zouden 
we kunnen investeren in veiligere doorgangspaden door bijvoorbeeld betere 
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verlichting en minder dichte begroeiing direct langs het pad. Laten we het park 
aantrekkelijk maken, waardoor iedereen er ’s nachts weer doorheen durft te 
lopen. Zo creëren we sociale controle en daar wordt het daadwerkelijk veiliger 
van. 
 
Vragen aan de commissie: 

1. Welke rol ziet de commissie voor zichzelf weggelegd als het gaat om een 
politiek immer omstreden onderwerp zoals cameratoezicht? 

2. Deelt de commissie de mening dat cameratoezicht met name een effectief 
middel is, wanneer de beelden live bekeken worden en er derhalve direct 
ingrijpmogelijkheden zijn zoals in Breda in het uitgaanscentrum?  

3. Deelt de commissie de mening dat een breder spectrum aan 
mogelijkheden moet worden bekeken, om te bezien hoe wij het park 
veiliger kunnen laten aanvoelen? Heeft u hiervoor nog tips of suggesties? 

 
Vragen aan de burgemeester: 

1. Welke rol ziet de burgemeester voor de raad weggelegd voor 
veiligheidsvraagstukken in het algemeen en politiek gevoelige thema’s 
zoals cameratoezicht in het bijzonder? 

2. Deelt de burgemeester onze mening dat camerabeelden die niet live 
worden bekeken, ook niet zullen leiden tot meer direct ingrijpen en dus 
meer veiligheid? Erkent de burgemeester dat dit tot ‘schijnveiligheid’ leidt? 

3. Is het college bereid om een onderzoek te starten onder de bewoners van 
Breda om te bezien waarom zij het park als onveilig ervaren? Welke 
omgevingsfactoren (begroeiing, verlichting) spelen hierbij een rol? 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Maurice Spapens     Karen Vermariën 
SP Breda      SP Breda 
 
 

1)  http://www.breda.nl/data/files/raadsbrief_17092015_cameratoezicht.pdf 
 
 
 


