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Aanwijzing tijdelijk cameratoezichtgebied omgeving De Nieuwe Poort teWoudenberg

De burgemeester van de gemeente Woudenberg,

Gelet op :artikel 151c van de Gemeentewet;
artikel 2:77 , eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Woudenberg2020.

Gehoord hebbende :de officier van justitie ;de politiechef van het basisteam Zeist , Bunnik , Leusden en Woudenberg
.

.

Overwegende dat :
de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel2:77 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Woudenberg 2020 kanbesluiten , indien dat in het belang van de handhaving van de openbare ordenoodzakelijk is , tot plaatsing van camera's ten behoeve van het toezicht op eenopenbare plaats ;openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden ,overlast en geweldscriminaliteit , maar ook als de algemene bestuurlijkevoorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in degemeente ;
dat de afgelopen jaren tijdens de jaarwisseling veel vernielingen zijn gepleegd enopenbare orde verstoringen geweest dat heeft geleid tot inzet van de MobieleEen heid . Dit was met name rondom het Poortplein ;sinds enkele jaren is een muziekevenement georganiseerd wat heeft geleid totweinig openbare orde verstoringen ;afgelopen jaar kon het evenement geen doorgang vinden door de toen geldendeCoronamaatregelen. Dit heeft geleid tot openbare ordeverstoringen , het afstekenvan (illegaal) vuurwerk, brandbommen en vernielingen . Door de politie is hetPoortplein " schoongeveegd " ;de bewoners van de appartementencomplex hebben doodsangsten uitgestaan ;het Poortplein wordt de afgelopen periode gebruikt als verzamelplek waarbij ersprake is van geluidsoverlast , rommel en gebruik van middelen ;in juli jl . is via social media opgeroepen om op een avond te verzamelen op hetPoortplein . Hierop is door de politie en gemeente geanticipeerd ;de afgelopen periode zijn via bewoners signalen binnengekomen over verwachteopenbare orde verstoringen tijdens de jaarwisseling ;door de Coronamaatregelen kunnen geen activiteiten worden georganiseerd . Dekans is zeer reëel dat men zich gaat verzamelen op het Poortplein ;de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheidnegatief beïnvloeden reëel is ;

.

.

.

.
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. de aanwezigheid van cameratoezicht ook preventief werkt en daardoor eveneensde veiligheid vergroot;de burgemeester daarom heeft besloten tijdelijk camera's te plaatsen in hetgebied , zie bijlage 1 ;dit aanwijzingsbesluit alleen van kracht is op 31 december 2021 en 1 januari2022 .

.

Voorts overwegende dat :de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbareorde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke in perking van het rechtop privacy door invoering van tijdelijke cameratoezicht anderzijds tegen elkaarheeft afgewogen ;de belangen van openbare orde en veiligheid , het voorkomen vanwanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid
in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming vande persoonlijke levenssfeer van individuele burgers ;het cameratoezicht proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogdelegitieme doel .

.

Gelet op :. artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijkeverordening gemeente Woudenberg 2020 ;
Besluit :
1. het gebied , aangegeven op de kaart in bijlage 1 van dit besluit , aan te wijzen alsgebied waar tijdelijk cameratoezicht plaatsvindt ten behoeve van de handhaving vande openbare orde tussen 31 december 2021 en 2 januari 2022. Dit besluit treedt inwerking op 31 december 2021 .

Aldus vastgesteld te Woudenberg op 28 december 2021 .
De burgemeester van Woudenberg ,

Mr. Y.P. van
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Bijlage 1 behorende bij het besluit van de burgemeester tot aanwijzing van hetcameratoezichtgebied

Voorsaat
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