
D66 
Vragen ex artikel 40 inzake veiligere stationsomgeving 

In het A D van 18 augustus jl. verscheen een artikel met de kop "Omgeving Station veiliger 
met Camera 's " . "De stationsomgeving van Woerden moet veiliger. Vorig jaar verricht 
onderzoek leert dat een kwart van de inwoners zich onveilig voelt bij het treinstation. De 
gemeente, N S , politie , Openbaar Ministerie en Connexxion zetten in op maatregelen en 
denken aan nieuwe verlichting, spiegels en het ophangen van camera's. In september wordt 
een lokaal veiligheidsarrangement (LVA) ondertekend door de partijen. Welke maatregelen 
er precies op het station worden ingevoerd staat volgens de gemeente nog niet vast." 

Aandacht voor veiligheid vindt ook D66 van belang. Privacy is echter ook van belang. D66 
kijkt daarom altijd kritisch naar de inzet van camera's, juist omdat deze een inbreuk 
betekenen op de privacy van bewoners van en reizigers in Woerden. Ook de gemeente heeft 
tot nu toe geen gebruik gemaakt van cameratoezicht, bijvoorbeeld in de binnenstad. Naar 
aanleiding van vragen van het C D A in januari 2010 heeft Burgemeester Schmidt destijds 
laten weten dat er géén intentie was om cameratoezicht in de gemeente Woerden in te 
voeren. 

D66 is dan ook verbaasd dat de inzet van camera's bij het station nu ineens wel een optie 
zou zijn voor de gemeente en dat dit zonder een principiële discussie in de raad wellicht al 
kan worden besloten bij het ondertekenen van het L V A in september. 

De fractie van D66 stelt de volgende vragen aan het college: 

1. Uit het krantenbericht wordt uitsluitend aan veiligheidsgevoe/ens gerefereerd. Hebt u 
een overzicht van de feitelijke incidenten die zich bij het station in de afgelopen 12 
maanden hebben afgespeeld, in verhouding met incidenten elders in de gemeente, 
zoals de binnenstad? 

2. Wanneer is het college voornemens deze overeenkomst voor te leggen aan de raad? 

3. Wat is het standpunt van het college betreffende de inzet van camera's op station 
Woerden? Zullen deze onderdeel worden van het veiligheidspakket? Zo ja, waarom 
wijkt dit standpunt af van het standpunt met betrekking tot de inzet van camera's in 
de binnenstad? 

4. Als er camera's komen te hangen in het stationsgebied, waar worden de beelden 
opgeslagen en voor hoe lang? Wie is "beheerder/eigenaar" van deze beelden? Is dit 
nog steeds alleen de Politie? 

5. Welke stappen zal de gemeente nemen om de privacy van de inwoners en reizigers 
van Woerden alsnog te waarborgen? 



6. Per wanneer zouden de gekozen concrete maatregelen van deze LVA in werking 
treden? 

Namens de fractie van D66, 

Barbara Romijn-Ansink 


