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Datum Onderwerp 
15 oktober 2015 Bekladding woning Doorwerth 

 

Beste leden van de raad, 

 

In de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 oktober is de woning aan de Waldeck Pyrmontlaan 15 

in Doorwerth beklad met aanstootgevende leuzen. Het gaat om een woning waar op korte termijn 

statushouders intrekken.  

 

Plaatsing camera’s 

Vanuit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid heb ik de politie toestemming gegeven voor 

het tijdelijk plaatsen van twee camera’s. Eén aan de voorkant van de betreffende woning, en één 

aan de achterkant. Deze camera’s blijven in ieder geval tot en met maandag 19 oktober staan. 

Deze camera’s zijn op een zorgvuldige manier geplaatst, met inachtneming van de privacy van 

buurtbewoners. De camera’s zijn alleen gericht op nummer 15. 

 

Vermeende onrust 

De camera’s hebben geleid tot vermeende onrust, naar het zich nu laat aanzien veroorzaakt door 

een enkele bewoner, met betrekking tot de communicatie van de politie over het plaatsen van de 

camera’s. Ik heb mij uitvoerig door de politie laten informeren. De politie heeft mij verteld dat 

zowel op woensdagochtend, woensdagmiddag als woensdagavond de wijkagent in uniform ter 

plaatse is geweest. Er is huis aan huis met de omwonenden gesproken.  

Op woensdagavond, bij het plaatsen van de tijdelijke camera’s, heeft de wijkagent op straat met 

omwonenden gesproken. De overgrote meerderheid toonde daarbij begrip voor deze openbare 

orde en veiligheidsmaatregel. Een enkele bewoner meende dat de camera ook op zijn huis gericht 

is. Ik heb mij er nadrukkelijk van vergewist dat dit niet het geval is.  

 

Ter informatie stuur ik de brief mee die vandaag huis aan huis in de buurt is verspreid. Mochten er 

nieuwe ontwikkelingen zijn, dan stel ik u hiervan op de hoogte. 
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