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Gegevens
Titel van de aanvraag
Op grond van welke wet of regeling

J artikel 54 Politiewet i993

Vanwege het bevoegd gezag

j BurgemeestervandegemeenteCulemborg

Redenvande aanvraag

opnamen van teievisie programma Pauw in Culemborg over de problematiek in Culemborg rond diverse
bevolkingsgroepen, op i8 (opnamen oplokatie Culemborg) en 21 december (uitzenddatum)
Jaarwisseling 2011/2012 eveneens rond problematiekin Culemborg

Te verwachten taak/opdracht

Tijdens de jaarwisseling 2009/2010 is er een grote escalatie geweest tussen Molukse en Marokkaanse bewoners van de
wijkTerwijde in Culemborg. Dit heeft destijds geleid tot maandeniange inzet van de ME en AE.
Ook heeft er tot lang na dit incident een rechercheonderzoek gedraaid nav de incidenten in de wijk.
In augustus 2011 hebben zich wederom problemen voorgedaan tussen de genoemde bevolkingsgroepen. De rust is in
de wijkTerheijde tot op heden nog niet volledig teruggekeerd. Op 18 december zullen er in Culemborg opnamen worden
gemaakt voor het teievisie programma van Jeroen Pauwgenaamd "Pauw in Culemborg". Deze uitzending zal gaan over
de problematiek tussen de Molukse en Marokkaanse groepen in de wijk.
De uitzenddatum van dit programma zal zijn op 21 december. Gezien de spanningen in de wijkTerweijde leeft er de
vrees dat men een van deze dagen dan wel de jaarwisseling zal aangrijpen om wederom de confrontatie aan te gaan met
elkaar.
Door de aanvraag en ondersteuning van de Raven zouden groepen mensen heimelijk en langdurend kunnen worden
gevolgd/waargenomen.
Dit ten behoeve van het handhaven van d e openbare orde. De Raven kan een signalerende functie hebben als het gaat
om verdachte bewegingen van groepen mensen. De politie kan daardoor tijdig reageren en de verstoring mogelijk
voorkomen. De Raven biedt een totaal overzicht over het gebied waardoor politie eenheden effectiever aangestuurd

kunnen worden.
Het inzetten van een helikopter is in deze geen optiegezien herkenbaarheid en geluid.
Soort vangevraagde Bijstand
(personeel en/of materieel

de Raven van defensie

Aard van gevraagde Bijstand
(specificeren op aantal of eenheden)

zie soort aanvraag

Tijd/data

Zondag 18 december, woensdag 21 december,zaterdag 31 december 2011/2012

Dienstverband

Nader te bepalen in overeenstemming met commandanten Raven

Kleding
(en indien van toepassing, bewapening)

geeigende kleiding en uitrusting

Contactpersoon (reeds besproken met)

Plaats van opkomst

Nader te bepalen in overleg commandanten Raven
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