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Motie cameratoezicht op stationspleinen

De Raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 8 november 2017,

overwegende dat,
•

de Hoekse Lijn wordt omgebouwd tot metroverbinding met directe aansluiting op het
Rotterdamse metronet en hierdoor een stijging van het aantal reizigers wordt verwacht van
33%;

•

dat ondanks de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn de camera's op de stations al
zijn geplaatst, en het hele metronet is voorzien van camera's;

•

dat de afgelopen jaren sprake is geweest van een stijgend aantal vernielingen en
fietsendiefstallen bij de stationspleinen;

•

dat de ervaringen met permanent cameratoezicht in de winkelcentra Palet, Koningshoek,
Binnenstad en Westeinde en incidenteel cameratoezicht met de mobiele camera positief zijn
en bewijzen dat cameratoezicht preventief werkt en het identificeren en het opsporen van
daders enorm helpt;

•

dat het college heeft toegezegd de ondergrondse infrastructuur voor cameratoezicht aan te
leggen zodat die goedkoop te plaatsen zijn;

•

in de gemeenteraad diverse malen is gevraagd om cameratoezicht op de stationspleinen
gericht op de buitenruimte en de fietsenstallingen, in belang van de veiligheid van onze
bewoners en hun eigendommen;

•

de burgemeester bereid is te verkennen wat de kosten en co-financieringsmogelijkheden zijn
om te komen tot cameratoezicht op de stationspleinen;

verzoekt het college,
•

te verkennen wat de kosten en mogelijkheden zijn van het instellen van cameratoezicht op de 3
stationspleinen gericht op fietsenstallingen en openbare ruimte, in het belang van de veiligheid
van mensen en eigendommen van bewoners, bedrijven en de gemeenschap;

•

de raad daar voor 1 maart 2018 over te informeren;
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en gaat over tot de orde van de dag.
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