
                   
                                                       
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad  
 
 
Vragen voor het vragenkwartier    
 raadsvergadering van 12 oktober 2009. 
 
Artkel 40 Reglement van orde. 
 
Onderwerp: camera op het Julianplein 
 
De veiligheid en het veiligheidsgevoel op straat voor onze Helderse burgers, vooral in de 
binnenstad, zijn van groot belang. Hierin is voor een belangrijk deel voorzien door het 
plaatsen van een camerabewakingssysteem. Naar wij hebben begrepen is er nog de 
mogelijkheid om één camera hierop aan te sluiten. Een uitstekende plek hiervoor is het 
Julianaplein. 
Met deze camera zou het gehele Julianaplein, het NS-station de Beatrixstraat, Boerhaavestraat 
en een deel van de Middenweg in beeld kunnen worden gebracht en ontstaat een gesloten 
cameracircuit dat loopt van de kop van de Koningstraat, via Spoorstraat, de Keizerstraat naar 
het Julianaplein en verder.  
Gelet op de problemen met zwervers op het Julianaplein, de fietsendiefstallen nabij het station 
zou dit een waardevolle aanvulling op het bestaande cameranet zijn. 
Het belang en de urgentie van het plaatsen van de camera zijn zowel van de zijde van de 
bewoners als door de HOB, verenigd met de politie in het KVO-project, onder onze aandacht 
gebracht. Inmiddels heeft de vereniging ook schriftelijk gereageerd.  
Een en ander betekent dat zowel bewoners, politie als ondernemers hiervoor pleiten ern 
hiervoor aandacht hebben gevraagd.. 
Naar verluidt zou vanwege het ontbreken van financiele middelen het verzoek nog steeds niet 
zijn gerealiseerd. 
 
Vragen 
 

• Onderschrijft het college ook het belang van een camera op het Julianaplein  
• Heeft het verzoek om plaatsing het college bereikt. 
• Wat is het besluit van het college geweest. 
• Indien afwijzend is beschikt, is het college alsnog bereid het verzoek te honoreren. 
• Indien geen budget aanwezig is, is het college bereid alsnog d.m.v. herprioritering tot 

uitvoering over te gaan en zoja, binnen welke termijn. 
• Welk bedrag is gemoeid met het plaatsen van de camera. 
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