
In deze nleuwsbrief ... 

Het laatste nieuws over de vaste en mobiele ANPR. Twee totaal verschillende 
berichten ... 

Vaste camera 

We hebben. tot onze spijt, moeten constateren dat de vaste ANPR nag altijd niet naar behoren 
functioneert. De verwachting is niet dat dit op redelijke termijn wei het geval is. Daarom is besloten 
om de pilot met de vaste camera te be~indigen . 

De vaste camera's worden binnenkort verwijderd. Mogelijk wil de organisatie de camera's wat 
Ianger wil laten hang en om te testen waar de defecten nu precies zaten. Hierover krijgen we nog 
een seintje. 
Kamen over het weghalen van de vaste camera's vragen van journalisten binnen, verwijs ze dan 
door naar het persloket op 073-6991911 . 

Mobiele camera 

Weetjes 

- Het OTMT Cuijk denkt opnieuw na over vragen die te stellen zijn aan het DIK m.b.t. de 
informatieverzamelingen. 

- Een journalist van De Gelderlander wil graag meerijden met de ANPR-auto. Oit hebben we tot na 
de pilotfase afgehouden. Oaarna bekijken we zijn verzoek opnieuw. 

Operatloneel Communicatieadviseur 03: 
''Dinsdag 22 februari ben ik met met de ANPR-auto rneegereden om te weten waar 
ik nou eigenlijk deze nieuwsbrieven over schrijf. Een leerzame ervaring We hadden een hit bij een 
auto, die onverzekerd en niet APK-gekeurd was. Mooi om te zien hoe ANPR als selectiemiddel werkt. 

Het zou mooi zijn als er straks ook referentiebestanden van buurregio's gebruikt kunnen worden en 
ook de externe bestanden up-to-date zijn . Laten we hopen dat deze pilot regionaal uitgerold wordt 
Vanuit mijn (brave} burgerbril bekeken, heb ik er niks op tegen. Als je je zaken op orde hebt, heb je 
niets te vrezen. ANPR kan aileen maar bijdragen aan de veiligheid op straat." 

Voor meer informatie over nodale orientatie, ANPR en deze pilot kun je terecht bij 
-. afdeling Sturing op nummer - of bij jouw leidinggevende. 
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