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In februari 2007 heeft burgemeester J.A.H. Lonink alle wegen en weggedeelten in het 
uitgaanscentrum van Terneuzen aangewezen als gebied waar cameratoezicht zal plaatsvinden. 
Tevens heeft hij besloten tot plaatsing van een viertal vaste camera' s in het uitgaansgebied 
voor een periode van vier jaar. Tenslotte dient minimaal twee maanden voor afloop van deze 
periode een evaluatierapport opgesteld te worden. 

Ten behoeve van het opstellen van het evaluatierapport verzoeken wij u om over de jaren 
2007, 2008, 2009 en het eerste halfjaar van 2010 een incidentenoverzicht te overleggen, 
waaruit kan worden opgemaakt ofhet aantal incidenten in de loop der jaren is toegenomen 
danwel is afgenomen. 

Voorts zouden wij graag antwoord hebben op de volgende vragen: 
a. Wat zijn naar uw mening de effecten van het cameratoezicht in het uitgaansgebied? 
b. Bent u tevreden over het onderhoud zoals dit nu plaatsvindt en wordt verzorgd door 

Gerrit de Jonge Techniek b.v? 
c. Is er sprake van voldoende kwaliteit van de beelden zowel overdag als ' s nachts en bij 

verschillende weersomstandigheden? 
d. In het verleden bleek straatverlichting nog wel eens voor problemen te zorgen, is dit 

nu opgelost? 

Naast het feit dat het cameratoezicht in het (openbare) uitgaansgebied in Terneuzen 
geëvalueerd dient te worden, dient de burgemeester zich uit te spreken over de wenselijkheid 
en noodzakelijkheid van het instandhouden van het cameratoezicht in de huidige vorm. 
Tevens dient hij zich rekeninghoudend met het bepaalde in artikel 2:77 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Terneuzen jo. artikel 151 c van de Gemeentewet uit te spreken over 
de duur waarvoor deze verlenging gaat gelden. De duur voor plaatsing wordt ondermeer 
gekoppeld aan een evaluatie. 
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vraag v~rn~m~n WIJ van u OI er op grono van uw ervanngen m oe argelOpen VIer Jaar ges 
kan worden dat het cameratoezicht een noodzakelijke en wenselijke aanvulling is om de 
veiligheid in het uitgaansgebied in Terneuzen te vergroten en of dit daadwerkelijk een 
bijdrage levert aan de handhaving van de openbare orde. Voor wat betreft de duur van de 
plaatsing van de camera's verzoeken wij u aan te geven welke tennijn voor u wenselijk is 

Wij hopen u reactie zo spoedig mogelijk tegemoet te zien en danken u bij voorbaat voor l 
medewerking. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, 
namens dezen, 

teamleider Bestuur, 
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